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Ministerul Transporturilor, Construc iilor i Turismului - Ordin nr. 2122/2005 din 06 decembrie 
2005 
 

Ordinul nr. 2122/2005 privind aprobarea Instruc iunilor pentru 
programarea i analiza tehnico-operativ  a circula iei trenurilor nr. 099   

 
În vigoare de la 16 martie 2006 

 
Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 1142 din 16 decembrie 2005. Nu exist  modific ri pân  la 25 

iulie 2014. 
 
   *) Potrivit paragrafului 2 de la subpunctul 2.14 din Criteriul aprobat prin Ordinul ministrului 
transporturilor nr. 463/2007, pe sec ia de circula ie cu capacitate saturat , Direc ia trafic din C.F.R. 
poate acorda în mod operativ, la cererea operatorilor de transport feroviar de marf , i în condi ii de 
exploatare bine justificate derog ri de la prevederile art. 22 alin. (1) din Instruc iunile pentru 
programarea i analiza tehnico-operativ  a circula iei trenurilor nr. 099, aprobate prin Ordinul 
ministrului transporturilor, construc iilor i turismului nr. 2.122/2005, publicate în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 1.142 din 16 decembrie 2005.   
    În temeiul prevederilor art. 4 lit. e) ultima liniu  din Regulamentul de organizare i func ionare al 
Autorit ii Feroviare Române - AFER, aprobat prin Hot rârea Guvernului nr. 626/1998 privind 
organizarea i func ionarea Autorit ii Feroviare Române - AFER i ale art. 5 alin. (4) din Hot rârea 
Guvernului nr. 412/2004 privind organizarea i func ionarea Ministerului Transporturilor, Construc iilor i 
Turismului, cu modific rile i complet rile ulterioare,   
 
    ministrul transporturilor, construc iilor i turismului emite urm torul ordin:   
 
   Art. 1. -  Se aprob  Instruc iunile pentru programarea i analiza tehnico-operativ  a circula iei 
trenurilor nr. 099, prev zute în anexa*) care face parte integrant  din prezentul ordin.   
       
   *) Anexa va fi pus  la dispozi ia celor interesa i de c tre Compania Na ional  de C i Ferate "C.F.R." 
- S.A., la cerere.   
 
   Art. 2. -  Prevederile prezentului ordin se aplic  Companiei Na ionale de C i Ferate "C.F.R." - S.A. 
în calitate de administrator al infrastructurii feroviare publice i operatorilor de transport feroviar.   
   Art. 3. -  (1) Compania Na ional  de C i Ferate "C.F.R." - S.A. va elabora i prezenta spre aprobare, 
prin ordin al ministrului transporturilor, construc iilor i turismului, în termen de 30 de zile de la data 
public rii prezentelor instruc iuni, metodologia privind concentrarea datelor la nivel de sec ie de 
circula ie, regulator de circula ie, structur  regional i structur  central  a administratorului 
infrastructurii feroviare publice în vederea complet rii formularului Informare operativ  privind analiza 
efectu rii programului de circula ie a trenurilor.   
   (2) Compania Na ional  de C i Ferate "C.F.R." - S.A., în termen de 90 de zile de la aprobarea 
prezentului ordin, va edita Instruc iunile pentru programarea i analiza tehnico-operativ  a circula iei 
trenurilor nr. 099.   
   Art. 4. -  La data intr rii în vigoare a Instruc iunilor pentru programarea i analiza tehnico-operativ  a 
circula iei trenurilor nr. 099, conducerea persoanelor juridice prev zute la art. 2 va asigura instruirea i 
examinarea personalului implicat în activitatea de circula ie a trenurilor din prevederile acestor 
instruc iuni.   
   Art. 5. -  Prezentul ordin intr  în vigoare în termen de 90 de zile de la data public rii sale în 
Monitorul Oficial al României, Partea I.   
   Art. 6. -  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. i operatorii de transport feroviar vor duce la îndeplinire prevederile prezentului 
ordin.   
   Art. 7. -  Nerespectarea prevederilor prezentului ordin atrage dup  sine r spunderea juridic , în 
conformitate cu prevederile legale în vigoare.   
   Art. 8. -  La data intr rii în vigoare a Instruc iunilor pentru programarea i analiza tehnico-operativ  a 
circula iei trenurilor nr. 099, Instruc ia pentru programarea circula iei trenurilor de marf , aprobat  prin 
Ordinul adjunctului ministrului transporturilor i telecomunica iilor nr. 1.660/1975, Instruc ia pentru 
analiza tehnico-operativ  a circula iei trenurilor, aprobat  prin Ordinul adjunctului ministrului 
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transporturilor i telecomunica iilor nr. 1.661/1975, precum i orice alte dispozi ii contrare î i înceteaz  
aplicabilitatea.   
   Art. 9. -  Prezentul ordin se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea I, Foaia Oficial  
C.F.R. i în Buletinul AFER.   
 

  

 Ministrul transporturilor, construc iilor i turismului, 

 Gheorghe Dobre 

 
 
    Bucure ti, 6 decembrie 2005.   
    Nr. 2.122.   
 


