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Ministerul Lucr rilor Publice, Transporturilor i Locuin ei - Ordin nr. 1851/2002 din 11 
noiembrie 2002 
 
Ordinul nr. 1851/2002 privind aprobarea Instruc iunilor pentru predarea-
primirea vagoanelor i modul de recuperare a lipsurilor i degrad rilor 

constatate la acestea - nr. 271   
 

În vigoare de la 28 noiembrie 2002 
 

Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 860 din 28 noiembrie 2002. Nu exist  modific ri pân  la 01 
august 2014. 

 
    În temeiul prevederilor art. 4 lit. e) ultima liniu  din Regulamentul de organizare i func ionare a 
Autorit ii Feroviare Române - AFER, cuprins în anexa nr. 1 la Hot rârea Guvernului nr. 626/1998 
privind organizarea i func ionarea Autorit ii Feroviare Române - AFER, ale art. 3 pct. 1 i art. 4 alin. 
(3) din Hot rârea Guvernului nr. 3/2001 privind organizarea i func ionarea Ministerului Lucr rilor 
Publice, Transporturilor i Locuin ei,   
    ministrul lucr rilor publice, transporturilor i locuin ei emite urm torul ordin:   
 
   Art. 1. -  Se aprob  Instruc iunile pentru predarea-primirea vagoanelor i modul de recuperare a 
lipsurilor i degrad rilor constatate la acestea - nr. 271, prezentate în anexa*) care face parte 
integrant  din prezentul ordin.   
       
   *) Anexa va fi pus  la dispozi ie celor interesa i, la cererea acestora.   
 
   Art. 2. -  Prevederile prezentului ordin se aplic  Companiei Na ionale de C i Ferate "C.F.R." - S.A., 
Societ ii Na ionale de Transport Feroviar de C tori "C.F.R. C tori" - S.A., Societ ii Na ionale de 
Transport Feroviar de Marf  "C.F.R. Marf " - S.A., celorlal i operatori de transport feroviar, precum i 
agen ilor economici care de in vehicule feroviare.   
   Art. 3. -  Conducerea persoanelor juridice prev zute la art. 2 va asigura prin personalul propriu, 
atestat conform prevederilor în vigoare, instruirea i verificarea profesional  a personalului cu atribu ii 
în aplicarea Instruc iunilor pentru predarea-primirea vagoanelor i modul de recuperare a lipsurilor i 
degrad rilor constatate la acestea - nr. 271.   
   Art. 4. -  Compania Na ional  de C i Ferate "C.F.R." - S.A., Societatea Na ional  de Transport 
Feroviar de C tori "C.F.R. C tori" - S.A., Societatea Na ional  de Transport Feroviar de Marf  
"C.F.R. Marf " - S.A., ceilal i operatori de transport feroviar, precum i agen ii economici care de in 
vehicule feroviare vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.   
   Art. 5. -  Nerespectarea prevederilor prezentului ordin atrage r spunderea juridic , în conformitate 
cu prevederile legale în vigoare.   
   Art. 6. -  (1) Este interzis s  se acorde derog ri, s  se fac  modific ri, complet ri sau preciz ri 
privind prevederile Instruc iunilor pentru predarea-primirea vagoanelor i modul de recuperare a 
lipsurilor i degrad rilor constatate la acestea - nr. 271.   
   (2) În mod excep ional, în cazuri bine justificate, modific ri, complet ri sau preciz ri se pot face 
numai cu avizul Autorit ii Feroviare Române - AFER, prin ordin al ministrului lucr rilor publice, 
transporturilor i locuin ei.   
   Art. 7. -  În termen de 90 de zile de la data aprob rii prezentului ordin se va face editarea 
Instruc iunilor pentru predarea-primirea vagoanelor i modul de recuperare a lipsurilor i degrad rilor 
constatate la acestea - nr. 271, precum i instruirea i examinarea personalului interesat.   
   Art. 8. -  La data intr rii în vigoare a prezentului ordin Instruc ia pentru tratarea lipsurilor i 
degrad rilor la vagoane - nr. 271, edi ia 1992, î i înceteaz  aplicabilitatea.   
   Art. 9. -  Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.   
 

  

 p. Ministrul lucr rilor publice, transporturilor i locuin ei, 

 Tudor Florescu, 

 secretar de stat 

 
 
    Bucure ti, 11 noiembrie 2002.   
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