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Ministerul Transporturilor - MT - Ordin nr. 270/2016 din 12 aprilie 2016 

 

Ordinul nr. 270/2016 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului 

transporturilor nr. 535/2007 privind aprobarea normelor pentru acordarea licenței de 

transport feroviar şi a certificatelor de siguranţă în vederea efectuării serviciilor de 

transport feroviar pe căile ferate din România 

 

În vigoare de la 21 aprilie 2016 

 

Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 307 din 21 aprilie 2016. Nu există modificări până la 

22 aprilie 2016. 

 

În temeiul prevederilor art. 8 alin. (1) din Legea nr. 55/2006 privind siguranţa feroviară, cu 

modificările şi completările ulterioare, ale art. 3 alin. (2) lit. m) pct. (ii) din anexa nr. 1 

"Regulament de organizare şi funcţionare al Autorităţii de Siguranţă Feroviară Română - ASFR" 

la anexa nr. 1 "Regulament de organizare şi funcţionare a Autorităţii Feroviare Române - AFER" 

la Hotărârea Guvernului nr. 626/1998 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Feroviare 

Române - AFER, cu modificările şi completările ulterioare, şi al prevederilor art. 5 alin. (4) din 

Hotărârea Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului 

Transporturilor, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

ministrul transporturilor emite următorul ordin: 

 

Art. I. - Ordinul ministrului transporturilor nr. 535/2007 privind aprobarea normelor pentru 

acordarea licenţei de transport feroviar şi a certificatelor de siguranţă în vederea efectuării 

serviciilor de transport feroviar pe căile ferate din România, publicat în Monitorul Oficial al 

României, Partea I, nr. 501 din 26 iulie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se 

modifică şi se completează după cum urmează: 

1. La articolul 2 alineatul (1), după litera h) se introduc două noi litere, literele i) şi j), cu 

următorul cuprins: 

" i) entitate responsabilă cu întreţinerea vehiculelor feroviare - conform definiţiei prevăzute 

la art. 3 lit. w) din Legea nr. 55/2006 privind siguranţa feroviară, cu modificările şi completările 

ulterioare;   

j) certificat de entitate responsabilă cu întreţinerea sau pentru funcţii de întreţinere - conform 

definiţiei prevăzute la art. 3 alin. (2) lit. b) din Regulamentul (UE) nr. 445/2011 al Comisiei din 10 

mai 2011 privind un sistem de certificare a entităţilor responsabile cu întreţinerea vagoanelor de 

marfă şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 653/2007." 

2. Articolul 29 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

"Art. 29. - Autoritatea Feroviară Română - AFER, Agenţia de Investigare Feroviară 

Română - AGIFER, administratorul şi gestionarii infrastructurii feroviare publice, operatorii de 

transport feroviar şi entităţile responsabile cu întreţinerea vehiculelor feroviare vor duce la 

îndeplinire prevederile prezentului ordin." 

3. În anexa nr. 2, la articolul 14 litera b) punctul 2, subpunctul 2.3.3 se modifică şi va avea 

următorul cuprins: 

"2.3.3. asigură întreţinerea, reviziile tehnice şi repararea vehiculelor pentru tipurile de 

vehicule utilizate pentru care este certificat ca entitate responsabilă cu întreţinerea sau deţine 

contracte cu entităţi responsabile cu întreţinerea certificate pentru tipurile de vehicule utilizate, cu 

excepţia cazului în care deţine o autorizaţie de furnizor feroviar şi un agrement tehnic feroviar sau 

certificate de omologare tehnică pentru aceste servicii, documente a căror valabilitate se 

încadrează în termenele stabilite conform prevederilor legale în vigoare." 

4. În anexa nr. 2, la articolul 15 alineatul (4), punctul 15 se modifică şi va avea următorul 

cuprins:   
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"15. În cazul în care operatorul de transport feroviar este certificat ca entitate responsabilă cu 

întreţinerea se va prezenta lista cu tipurile de vehicule feroviare pe care le utilizează şi le întreţine, 

cu excepţia cazului în care deţine o autorizaţie de furnizor feroviar şi un agrement tehnic feroviar 

sau certificat de omologare tehnică, documente a căror valabilitate se încadrează în termenele 

stabilite conform prevederilor legale în vigoare.   

În cazul în care asigurarea întreţinerii vehiculelor se face pe baze contractuale cu ateliere de 

întreţinere care sunt certificate pentru funcţia de întreţinere, este necesară prezentarea copiei 

certificatului.   

În cazul în care operatorul de transport feroviar asigură întreţinerea vehiculului cu unităţi din 

alte state membre ale Uniunii Europene se vor prezenta următoarele documente:   

(i) copia documentelor emise de autoritatea desemnată din statul membru unităţii respective 

pentru întreţinerea vehiculelor, precum şi traducerea legalizată în limba română a acestor 

documente;   

(ii) copia contractului dintre operatorul de transport feroviar şi unitatea care are ca sarcină 

întreţinerea vehiculelor, precum şi traducerea legalizată în limba română a acestui document."   

5. În anexa nr. 2, la articolul 15, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (7), 

cu următorul cuprins:   

" (7) La solicitarea ASFR, pentru obţinerea părţii B a certificatului de siguranţă se va 

prezenta copia după contractul încheiat cu Agenţia de Investigare Feroviară Română - AGIFER, 

privind activitatea de investigare a accidentelor şi incidentelor prevăzute la art. 21 alin. (1) din 

Legea nr. 55/2006, cu modificările şi completările ulterioare."   

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României Partea I.   

 

   

 

Ministrul 

transporturilor, 

Dan Marian Costescu 
 

 

Bucureşti, 12 aprilie 2016.   

Nr. 270.   


