Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului - Ordin nr.
2261/2005 din 29 decembrie 2005

Ordinul nr. 2261/2005 privind aprobarea metodologiilor de
organizare şi de derulare a programelor de formarecalificare, perfecţionare şi verificare profesională periodică
a personalului care efectuează activităţi specifice
desfăşurării transportului feroviar
În vigoare de la 08 februarie 2006
Consolidarea din data de 16 octombrie 2019 are la bază publicarea din
Monitorul Oficial, Partea I nr. 118 din 08 februarie 2006 şi include modificările
aduse prin următoarele acte: Ordin 815/2010; Ordin 910/2019;
Ultimul amendament în 19 iulie 2019.
Având în vedere prevederile art. 14 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr.
129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare,
în temeiul prevederilor art. 2 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr.
1.663/2004 privind organizarea şi funcţionarea Centrului Naţional de Calificare
şi Instruire Feroviară - CENAFER şi ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea
Guvernului nr. 412/2004 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului
Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, cu modificările şi completările
ulterioare,
ministrul transporturilor, construcţiilor şi turismului emite următorul ordin:
Art. 1. - Se aprobă metodologiile de organizare şi de derulare a programelor
de formare-calificare, perfecţionare şi verificare profesională periodică a
personalului care efectuează activităţi specifice desfăşurării transportului
feroviar, prevăzute în anexele nr. 1-3 care fac parte integrantă din prezentul
ordin.
(2) Se aprobă metodologia de autorizare a centrelor proprii ale unităţilor
feroviare de efectuare a programelor de formare profesională pentru salariaţii
proprii care urmează să efectueze operaţiuni feroviare pentru funcţii şi meserii
specifice transportului feroviar, prevăzută în anexa nr. 4, care face parte
integrantă din prezentul ordin.
Art. 2. - (1) Activitatea de organizare şi de derulare a programelor de
formare-calificare, perfecţionare şi verificare profesională periodică a
personalului care efectuează activităţi specifice desfăşurării transportului
feroviar se asigură de Centrul Naţional de Calificare şi Instruire Feroviară CENAFER, denumit în continuare CENAFER, la solicitarea unităţilor feroviare
sau, după caz, a persoanelor fizice.
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(11) Unităţile feroviare, în condiţiile legii, pot organiza centre proprii de
efectuare a programelor de formare profesională pentru salariaţii proprii care
urmează să efectueze operaţiuni feroviare pentru funcţii şi meserii specifice
transportului feroviar, autorizate în condiţiile prevăzute în anexa nr. 4 la
prezentul ordin, denumite în continuare centre autorizate.
(12) Unităţile feroviare vor organiza cursurile de pregătire prevăzute la alin.
(11) doar pentru angajaţii proprii, în situaţii temeinic justificate, cu aprobarea
Direcţiei transport feroviar din cadrul Ministerului Transporturilor, în situaţia în
care numărul de solicitanţi depăşeşte capacitatea tehnico-organizatorică a
Centrului Naţional de Calificare şi Instruire Feroviară - CENAFER cuprinsă în
Planul anual de calificare profesională prevăzut la art. 5 din anexa nr. 1 Metodologie de organizare şi de derulare a programelor de formare-calificare
a personalului care efectuează activităţi specifice desfăşurării transportului
feroviar.
(2) În înţelesul prezentului ordin, prin unităţi feroviare se înţelege
administratorul de infrastructură feroviară publică, gestionarii de infrastructură
feroviară neinteroperabilă, deţinătorii de linii ferate industriale, operatorii de
transport feroviar licenţiaţi, operatorii de manevră feroviară autorizaţi, precum
şi alţi operatori economici care desfăşoară activităţi specifice transportului
feroviar.
Art. 3. - Activităţile specifice pentru formare-calificare, perfecţionare,
verificare profesională periodică, reîmprospătare/actualizare a cunoştinţelor,
eliberare de documente specifice care să ateste absolvirea cursurilor de
formare-calificare, perfecţionare sau a examenului de verificare profesională
periodică, precum şi eliberarea de duplicate se efectuează pe bază de tarife
aprobate de Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului.
Art. 4. - CENAFER şi unităţile feroviare vor duce la îndeplinire prevederile
prezentului ordin.
Art. 5. - Nerespectarea prevederilor prezentului ordin atrage răspunderea
juridică potrivit legii.
Art. 6. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin orice prevederi
contrare îşi încetează aplicabilitatea.
Art. 7. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea
I.

Ministrul transporturilor, construcţiilor şi turismului,
Gheorghe Dobre

Bucureşti, 29 decembrie 2005.
Nr. 2.261.
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ANEXA Nr. 1
METODOLOGIE
de organizare şi de derulare a programelor de
formare-calificare a personalului care efectuează activităţi
specifice desfăşurării transportului feroviar
ANEXA Nr. 2 «abrogat»
ANEXA Nr. 3
METODOLOGIE
de organizare şi de derulare a programelor de perfecţionare a
pregătirii profesionale a personalului care efectuează activităţi
specifice desfăşurării transportului feroviar
ANEXA Nr. 4
METODOLOGIE
de autorizare a centrelor proprii ale unităţilor feroviare de efectuare a
programelor de formare profesională pentru salariaţii proprii care urmează să
efectueze operaţiuni feroviare pentru funcţii şi meserii specifice transportului
feroviar
În vigoare de la 19 iulie 2019
Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 497 din 19 iunie 2019. Formă
aplicabilă la 16 octombrie 2019.
Art. 1. - Autorizarea centrelor proprii ale unităţilor feroviare prevăzute la art.
2 alin. (11) din ordin se efectuează de către Autoritatea Feroviară Română AFER, denumită în continuare AFER, şi se finalizează cu emiterea unei
autorizaţii de către AFER, a cărei valabilitate este de 10 ani, cu vizarea
periodică la 2 ani.
Art. 2. - Pe durata de valabilitate a autorizaţiei centrelor, AFER efectuează
activităţi de supraveghere a unităţilor feroviare prevăzute la art. 2 alin. (11) din
ordin în vederea verificării îndeplinirii cerinţelor care au stat la baza emiterii
autorizaţiilor, în baza unei convenţii încheiate cu aceştia înainte de emiterea
autorizaţiei.
Art. 3. - (1) CENAFER, ca autoritate competentă la nivel naţional pentru
evaluarea şi certificarea competenţelor profesionale în domeniul transportului
feroviar, în conformitate cu lit. B pct. 46 la anexa nr. 3 din Legea nr. 200/2004
privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale reglementate din
România, cu modificările şi completările ulterioare, avizează programele
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cursurilor de pregătire prevăzute la art. 2 alin. (11) din ordin, organizează
examenul în vederea calificării profesionale şi emite titlul de calificare.
(2) Programele cursurilor de pregătire prevăzute la art. 2 alin. (11) din ordin
cuprind următoarele elemente principale, fără a se limita la acestea:
a) obiectivele programului de pregătire exprimate în competenţele
profesionale ce urmează să fie dobândite de fiecare persoană care urmează
programul;
b) durata de pregătire pentru realizarea obiectivelor propuse;
c) calificarea persoanelor cu atribuţii de instruire teoretică şi practică,
respectiv a formatorilor;
d) programa de pregătire;
e) mijloacele şi metodele prin care se asigură transmiterea şi asimilarea
cunoştinţelor şi formarea deprinderilor practice necesare ocupaţiei respective;
f) dotările, echipamentele şi materialele necesare formării;
g) procedura de evaluare în conformitate cu obiectivele specifice
programului de formare profesională.
Art. 4. - (1) Procedura privind condiţiile şi cerinţele de autorizare a centrelor
autorizate, modelul autorizaţiei, supravegherea unităţilor feroviare prevăzute la
art. 2 alin. (11) din ordin şi condiţiile de suspendare şi retragere a autorizaţiei
se elaborează de către AFER.
(2) Metodologia privind organizarea examenului după efectuarea cursurilor
de pregătire prevăzute la art. 2 alin. (11) din ordin şi de avizare a programelor
cursurilor de pregătire profesională prevăzute la art. 2 alin. (11) din ordin se
elaborează de către CENAFER.
(3) Procedura de la alin. (1), respectiv metodologia prevăzută la alin. (2) se
publică pe pagina de internet a AFER, respectiv a CENAFER în termen de 10
zile de la intrarea în vigoare a prezentului ordin şi sunt obligatorii pentru
unităţile feroviare prevăzute la art. 2 alin. (11) din ordin.
Art. 5. - Prestaţiile pentru activităţile specifice de autorizare a centrelor
autorizate, de supraveghere a acestora, de avizare a cursurilor de pregătire
profesională, de organizare a examenului după efectuarea cursurilor de
pregătire în vederea calificării în centrele autorizate prevăzute la art. 2 alin.
(11) din ordin şi de emitere a titlurilor de calificare se efectuează pe bază de
tarife aprobate prin ordin al ministrului transporturilor.
Art. 6. Autoritatea Feroviară Română - AFER, Centrul Naţional de
Calificare şi Instruire Feroviară - CENAFER şi unităţile feroviare prevăzute la
art. 2 alin. (11) din ordin vor duce la îndeplinire prevederile prezentei
metodologii.
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