Ministerul Transporturilor, Construc iilor i Turismului - Ordin nr. 2269/2004 din 09 decembrie
2004

Ordinul nr. 2269/2004 pentru aprobarea modific rii i complet rii
Ordinului ministrului transporturilor nr. 340/1999 privind aprobarea
Normelor pentru acordarea autoriza iei de func ionare, din punct de
vedere tehnic, a sta iilor de cale ferat aflate în exploatare sau cu ocazia
construc iei, repara iei ori moderniz rii acestora
În vigoare de la 13 februarie 2005
Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 50 din 14 ianuarie 2005. Nu exist modific ri pân la 29 iulie
2014.
În temeiul prevederilor art. 12 lit. c) din Ordonan a Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile,
aprobat cu modific ri prin Legea nr. 197/1998, republicat , ale art. 7 alin. (3) lit. c) i alin. (4) 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, aprobat cu modific ri i complet ri prin
Legea nr. 89/1999, republicat , ale art. 1 alin. (2) din Ordonan a Guvernului nr. 95/1998 privind
înfiin area unor institu ii publice în subordinea Ministerului Transporturilor, aprobat cu modific ri i
complet ri prin Legea nr. 3/2002, cu complet rile ulterioare, ale art. 5 lit. d) din anexa nr. 1
"Regulamentul de organizare i func ionare a Autorit ii Feroviare Române - AFER" la 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. I. - Ordinul ministrului transporturilor nr. 340/1999 privind aprobarea Normelor pentru acordarea
autoriza iei de func ionare, din punct de vedere tehnic, a sta iilor de cale ferat aflate în exploatare sau
cu ocazia construc iei, repara iei ori moderniz rii acestora, publicat în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 385 din 13 august 1999, se modific i se completeaz dup cum urmeaz :
1. Dup alineatul (1) al articolului 2 se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu urm torul cuprins:
" (11) Autoriza ia de func ionare din punct de vedere tehnic a sta iilor de cale ferat poate fi
provizorie sau permanent ."
2. Alineatul (2) al articolului 2 va avea urm torul cuprins:
" (2) Modelul i con inutul autoriza iei de func ionare permanente, respectiv provizorii, sunt
prev zute în anexele nr. 2 i 3, care fac parte integrant din prezentul ordin."
3. Liniu a a 3-a a alineatului (1) al articolului 3 va avea urm torul cuprins:
" - pentru sta iile de cale ferat de categoria a IV-a, haltele de mi care i haltele deschise pentru
traficul de c tori cu vânz tori de bilete i pentru traficul de marf ca expedi ii de vagoane la linia
public i industrial , denumite în continuare hcv, în termen de maximum 24 de luni".
4. Articolul 8 va avea urm torul cuprins:
" Art. 8. - Anexele nr. 1-3 la prezentul ordin se public în Buletinul AFER i se pun la dispozi ie
celor interesa i, la cererea acestora, de c tre Autoritatea Feroviar Român - AFER."
5. În tot cuprinsul ordinului expresia: "persoana juridic care de ine sta ia de cale ferat " se
înlocuie te cu: "persoana juridic care de ine în proprietate sta ia de cale ferat ".
Art. II. - Anexa nr. 1 "Norme pentru acordarea autoriza iei de func ionare, din punct de vedere
tehnic, a sta iilor de cale ferat aflate în exploatare sau cu ocazia construc iei, repara iei ori
moderniz rii acestora" se modific i se completeaz dup cum urmeaz :
1. Alineatul (1) al articolului 2 va avea urm torul cuprins:
" (1) Autoriza ia permanent de func ionare din punct de vedere tehnic a sta iei de cale ferat ,
denumit în continuare autoriza ie permanent , este documentul eliberat de Autoritatea Feroviar
Român - AFER, denumit în continuare AFER, prin care se atest c sta ia de cale ferat pentru
care a fost emis autoriza ia îndepline te condi iile tehnice necesare desf ur rii transportului feroviar
în condi iile prev zute la art. 1."
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2. Dup alineatul (2) al articolului 2 se introduce un nou alineat, alineatul (2 ), cu urm torul cuprins:
1
" (2 ) Autoriza ia provizorie de func ionare din punct de vedere tehnic a sta iei de cale ferat ,
denumit în continuare autoriza ie provizorie, este documentul eliberat de AFER prin care se atest c

1

sta ia de cale ferat pentru care a fost emis autoriza ia nu îndepline te în totalitate condi iile
prev zute în normele tehnice specifice în vigoare, f
a afecta îns efectuarea transportului feroviar
în condi ii de siguran a circula iei, de securitate a transporturilor, de protec ie a mediului i de
asigurare a calit ii serviciilor publice."
3. Alineatul (3) al articolului 2 va avea urm torul cuprins:
" (3) Prezentele norme se aplic sta iilor de cale ferat amplasate pe infrastructura feroviar public
sau privat de pe teritoriul României. În cadrul prezentelor norme, prin sta ii de cale ferat se în elege
i haltele de mi care i haltele deschise pentru traficul de c tori cu vânz tori de bilete i pentru
traficul de marf ca expedi ii de vagoane la linia public i industrial ."
4. Articolul 3 va avea urm torul cuprins:
" Art. 3. - (1) Autoriza ia permanent este documentul cu regim special, nominal i netransmisibil,
care se acord pentru o perioad de 10 ani de la data eliber rii i este valabil în condi iile viz rii sale
de c tre AFER la intervale de 2 ani.
(2) Autoriza ia provizorie este documentul cu regim special, nominal i netransmisibil, care se
acord pentru o perioad de un an, cu posibilitate de prelungire cu înc un an, tarifat cu 50% din
tariful de autorizare."
5. Litera f) a articolului 4 se abrog .
6. Litera c) a articolului 5 se abrog .
7. Articolul 10 va avea urm torul cuprins:
" Art. 10. - (1) Cu cel pu in 30 de zile lucr toare, dar nu mai mult de 45 de zile lucr toare înainte de
data expir rii vizei autoriza iei permanente, respectiv a valabilit ii autoriza iei provizorii, solicitantul va
cere în scris AFER acordarea unei noi vize, respectiv unei noi autoriza ii permanente. Cererea va fi
înso it de dovada pl ii tarifului aferent.
(2) AFER va comunica în scris solicitantului, în termen de maximum 30 de zile lucr toare de la data
primirii cererii, programul vizitei de evaluare pentru acordarea vizei, respectiv autoriza iei permanente.
(3) AFER va comunica în scris solicitantului, în termen de 30 de zile lucr toare de la data efectu rii
vizitei de evaluare, decizia privind acordarea sau neacordarea vizei, respectiv autoriza iei permanente.
Decizia de neacordare va fi motivat .
(4) Dac în termen de 90 de zile lucr toare de la primirea comunic rii deciziei de neacordare
solicitantul va prezenta dovezile de eliminare a neconformit ilor men ionate în decizie, AFER va
acorda viza, respectiv autoriza ia permanent solicitat ; în caz contrar, se va acorda autoriza ie
provizorie, respectiv se va suspenda autoriza ia."
Art. III. - Dup anexa nr. 2 se introduce o nou anex , anexa nr. 3, al c rei con inut este prev zut în
anexa la prezentul ordin.
Art. IV. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, i va intra în
vigoare dup 30 de zile de la data public rii.

p. Ministrul transporturilor, construc iilor i turismului,
Ileana Tureanu,
secretar de stat

Bucure ti, 9 decembrie 2004.

Nr. 2.269.
ANEX
(Anexa Nr. 3)
ROMÂNIA
MINISTERUL TRANSPORTURILOR
AUTORITATEA FEROVIAR ROMÂN - AFER
AUTORIZA IE DE FUNC IONARE PROVIZORIE
seria .......... nr. ........
- Model -
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Se atest c sta ia de cale ferat ............, de categoria .............., de inut de persoana juridic
........., cu sediul în localitatea ............., str. ..................... nr. ............., jude ul (sectorul) ..............,
înregistrat la registrul comer ului cu nr. ............, îndepline te cerin ele tehnice pentru desf urarea
transportului feroviar de ........... în condi ii de siguran a circula iei, de securitate a transporturilor i de
calitate a serviciilor, prev zute în normele tehnice specifice în vigoare.
Prezenta autoriza ie este valabil pân la data de ....................
Data eliber rii .........
Director general,
..........................
(numele i prenumele)
L.S.
Valabilitatea prezentei autoriza ii se prelunge te pân la data de ..........
Data ....................
Director general,
..........................
(numele i prenumele)
L.S.
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