Ministerul Transporturilor, Construc iilor i Turismului - Ordin nr. 2068/2004 din 09 noiembrie
2004

Ordinul nr. 2068/2004 pentru modificarea Ordinului ministrului
transporturilor nr. 290/2000 privind admiterea tehnic a produselor i/sau
serviciilor destinate utiliz rii în activit ile de construire, modernizare,
între inere i de reparare a infrastructurii feroviare i a materialului
rulant, pentru transportul feroviar i cu metroul
În vigoare de la 18 noiembrie 2004
Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 1076 din 18 noiembrie 2004. Nu exist modific ri pân la 30
iulie 2014.
În temeiul prevederilor art. 7 alin. (3) lit. b) i c) din Ordonan a de urgen a Guvernului nr. 12/1998
privind transportul pe c ile ferate române i reorganizarea Societ ii Na ionale a C ilor Ferate
Române, republicat , ale art. 1 alin. (1) din Hot rârea Guvernului nr. 626/1998 privind organizarea i
func ionarea Autorit ii Feroviare Române - AFER, ale art. 4 lit. c) i e) din Regulamentul de organizare
i func ionare a Autorit ii Feroviare Române - AFER, aprobat prin Hot rârea Guvernului nr. 626/1998,
i ale art. 5 alin. (4) din Hot rârea Guvernului nr. 412/2004 privind organizarea i func ionarea
Ministerului Transporturilor, Construc iilor i Turismului,
având în vedere prevederile articolului 70 din Acordul european instituind o asociere între România,
pe de o parte, i Comunit ile Europene i statele membre ale acestora, pe de alt parte, semnat la
Bruxelles la 1 februarie 1993, ratificat de România prin Legea nr. 20/1993, ale Directivei 2001/16/CE a
Parlamentului European i a Consiliului privind interoperabilitatea sistemului feroviar transeuropean
conven ional, ale Directivei 96/48/CE a Parlamentului European
i a Consiliului privind
interoperabilitatea sistemului de transport feroviar transeuropean de mare vitez ,
ministrul transporturilor, construc iilor i turismului emite urm torul ordin:
Art. I. - Ordinul ministrului transporturilor nr. 290/2000 privind admiterea tehnic a produselor i/sau
serviciilor destinate utiliz rii în activit ile de construire, modernizare, între inere i de reparare a
infrastructurii feroviare i a materialului rulant, pentru transportul feroviar i cu metroul, publicat în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 465 bis din 25 septembrie 2000, se modific dup cum
urmeaz :
1. Litera b) a articolului 7 din anexa nr. 1 "Norme privind autorizarea, din punct de vedere tehnic, a
furnizorilor de produse i/sau servicii pentru transportul feroviar i cu metroul" va avea urm torul
cuprins:
" b) dispun de structuri organizatorice, de dot ri tehnice, de documenta ie tehnic i de personal
instruit i atestat, dup caz, care s asigure desf urarea proceselor de realizare a produselor i/sau
prest rii serviciilor feroviare critice pentru care s-a solicitat autoriza ia;"
2. Litera e) a articolului 8 din anexa nr. 1 "Norme privind autorizarea, din punct de vedere tehnic, a
furnizorilor de produse i/sau servicii pentru transportul feroviar i cu metroul" va avea urm torul
cuprins:
" e) lista cuprinzând documentele sistemului calit ii, proprii agentului economic respectiv, care
sus in inerea sub control a proceselor de realizare a produselor i/sau prest rii serviciilor feroviare
critice;"
3. Litera i) a articolului 7 din anexa nr. 5 "Norme privind acordarea de agremente tehnice feroviare în
transportul feroviar i cu metroul" va avea urm torul cuprins:
" i) fac dovada c fabricantul produsului sau executantul serviciului dispune de structuri
organizatorice, de dot ri tehnice, precum i de personal instruit i atestat, dup caz, care s asigure
desf urarea proceselor de realizare a produselor i/sau serviciilor feroviare critice prev zute la art. 1
alin. (2) lit. a), b) i c);"
4. Litera c) a articolului 8 din anexa nr. 5 "Norme privind acordarea de agremente tehnice feroviare
în transportul feroviar i cu metroul" va avea urm torul cuprins:
" c) documentele care sus in inerea sub control a proceselor de realizare a produselor fabricate în
ar , precum i a celor din import; lista documentelor pentru inerea sub control a proceselor specifice
activit ilor prestate de solicitan ii pentru care nu este obligatorie de inerea autoriza iei de furnizor
feroviar, conform prevederilor art. 2 alin. (5) i (6) din prezentul ordin;"
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Art. II. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p. Ministrul transporturilor, construc iilor i turismului,
Traian Panait,
secretar de stat

Bucure ti, 9 noiembrie 2004.
Nr. 2.068.
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