Ministerul Transporturilor

Ordin nr. 410/1999

din 26/07/1999
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 452 din 17/09/1999

privind autorizarea laboratoarelor de incercari si testarea
standurilor si dispozitivelor speciale, destinate verificarii si
incercarii produselor feroviare utilizate in activitatile de construire,
modernizare, exploatare, intretinere si reparare a infrastructurii
feroviare si a materialului rulant, specifice transportului feroviar si
cu metroul
Ministrul transporturilor,
in temeiul prevederilor art. 11 lit. c) si d) din Ordonanta Guvernului nr. 19/1997
privind transporturile, aprobata si modificata prin Legea nr. 197/1998, ale art. 7 alin. (3)
lit
. c) si alin. (5) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe
caile ferate romane si reorganizarea Societatii Nationale a Cailor Ferate Romane,
aprobata si modificata prin Legea nr. 89/1999, ale art. 1 alin. (2) din Ordonanta
Guvernului nr. 95/1998 privind infiintarea unor institutii publice in subordinea
Ministerului Transporturilor, ale art. 5 lit. l) din anexa nr. 1 la Hotararea Guvernului nr.
626/1998 privind organizarea si functionarea Autoritatii Feroviare Romane - AFER si ale
art. 3 pct. 6 din Hotararea Guvernului nr. 263/1999 privind organizarea si functionarea
Ministerului Transporturilor,
emite urmatorul ordin:

Art. 1. - (1) In domeniul transportului feroviar si cu metroul, in vederea verificarii si
tinerii sub control a unor caracteristici determinante pentru siguranta circulatiei si
securitatea transporturilor, verificarile si incercarile produselor feroviare pot fi realizate
numai in laboratoare de incercari si/sau utilizand standuri si dispozitive speciale,

autorizate sau atestate, dupa caz, de catre Ministerul Transporturilor prin Autoritatea
Feroviara Romana - AFER.
(2) Autorizarea laboratoarelor de incercari si atestarea standurilor si dispozitivelor
speciale se realizeaza potrivit Normelor privind autorizarea laboratoarelor de incercari si
atestarea standurilor si dispozitivelor speciale, destinate verificarii si incercarii produselor
feroviare utilizate in activitatile de construire, modernizare, exploatare, intretinere si
reparare a infrastructurii feroviare si a materialului rulant, specifice transportului feroviar
si cu metroul, prevazute in anexa nr. 1.
Art. 2. - (1) Autorizatiile si atestatele, care se acorda pentru laboratoarele de incercari,
respectiv pentru standurile si dispozitivele speciale, se elibereaza de catre Autoritatea
Feroviara Romana - AFER.
(2) Modelul si continutul autorizatiilor pentru laboratoarele de incercari sunt prevazute
in anexa nr. 2.
(3) Modelul si continutul atestatelor pentru standuri si dispozitive speciale sunt
prevazute in anexe nr. 3.
Art. 3. - La data intrarii in vigoare a prezentului ordin isi inceteaza aplicabilitatea orice
dispozitie contrara.
Art. 4. - Nerespectarea prevederilor prezentului ordin atrage raspunderea materiala sau
civila, dupa caz, potrivit legii.
Art. 5. - Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si in
Buletinul AFER.
Art. 6. - Anexele nr. 1-3, care fac parte integranta din prezentul ordin, vor fi publicate
in Buletinul AFER si vor fi puse la dispozitie celor interesati, la cererea acestora, de catre
Autoritatea Feroviara Romana - AFER.

Ministrul transporturilor,
Traian Basescu

Bucuresti, 26 iulie 1999.
Nr. 410.

Anexa Nr. 1

NORME

privind autorizarea laboratoarelor de incercari si atestarea standurilor si
dispozitivelor speciale, destinate verificarii si incercarii produselor feroviare
utilizate in activitatile de construire, modernizare, exploatare, intretinere si
reparare a infrastructurii feroviare si a materialului rulant, specifice transportului
feroviar si cu metroul

Capitolul I
Dispozitii generale

Art. 1. Laboratoarele de incercari, standurile si dispozitivele speciale, utilizate
pentru verificarea si/sau incercarea produselor feroviare sau pentru tinerea sub control a
unor caracteristici determinante pentru siguranta si securitatea transportului feroviar si cu
metroul, trebuie sa indeplineasca conditiile prevazute in normele tehnice specifice
domeniului de transport feroviar si cu metroul.

Art. 2. Autorizatia acordata pentru un laborator de incercari, denumita in continuare
autorizatie, este documentul eliberat de catre Autoritatea Feroviara Romana - AFER,
denumita in continuare AFER, prin care se recunoaste competenta si capabilitatea
laboratorului respectiv de a executa anumite verificari si incercari in conformitate cu
cerintele prevazute in normele tehnice specifice domeniului de transport feroviar si cu
metroul.

Art. 3. - (1) Atestatul acordat pentru un stand/dispozitiv special, denumit in
continuare atestat, este documentul eliberat de catre AFER, prin care se recunoaste
capabilitatea standului/dispozitivului special de a fi utilizat la tinerea sub control a unor
caracteristici determinante pentru siguranta circulatiei si securitatea transportului feroviar
si cu metroul ale produselor feroviare utilizate in activitatile de construire, modernizare,
exploatare, intretinere si reparare a infrastructurii feroviare si a materialului rulant.
(2) Fac obiectul prezentelor norme standurile si dispozitivele care sunt construite
pentru a fi utilizate in activitatile prevazute la alin. (1) si prin care se asigura respectarea
unor caracteristici prevazute ca obligatorii in normele tehnice specifice pentru produsele
feroviare incadrate in clasele de risc 1A, 1B, 2A si 2B, conform art. 9 din anexa nr. 3 la
Ordinul ministrului transporturilor nr. 140/1999, publicat in Monitorul Oficial nr. 206 din
12 mai 1999.
(3) Nu fac obiectul prezentei norme mijloacele de masurare de uz general, care sunt
tinute sub control prin sistemul de metrologie legala.

Art. 4. - (1) Autorizatia si atestatul sunt documente cu regim special, nominale si
netransmisibile, care se acorda in mod nediscriminatoriu detinatorilor de laboratoare si
respectiv de standuri/dispozitive speciale, in conditiile prezentelor norme.
(2) Autorizatia si atestatul se acorda pentru o perioada de 10 ani de la data eliberarii
si sunt valabile numai in conditiile vizarii periodice a acestora, de catre AFER, la
intervale de doi ani incepand de la data eliberarii lor.

Capitolul II
Cerinte privind autorizarea laboratoarelor de incercari

Art. 5. Autorizatia se acorda, la cerere, unitatilor cu personalitate juridica romana,
pentru laboratoarele proprii de incercari care indeplinesc, cumulativ, urmatoarele cerinte:

a) sunt identificabile juridic si/sau organizatoric;
b) dispun de spatiile, aparatele si echipamentele, necesare efectuarii verificarilor si
incercarilor pentru care se solicita autorizatia, intretinute si verificate conform normelor
tehnice specifice in vigoare;
c) dispun de personalul necesar de conducere si de executie, calificat, instruit si
autorizat, dupa caz, conform instructiilor si regulamentelor specifice in vigoare;
d) au structurile organizatorice adecvate respectarii prevederilor SR EN 45001;
e) poseda si aplica proceduri specifice de lucru, intocmite in conformitate cu normele
tehnice in vigoare.

Art. 6. Pentru obtinerea autorizatiei, detinatorul laboratorului, denumit in continuare
solicitant, trebuie sa depuna, la AFER, urmatoarele documente:
a) cererea pentru obtinerea autorizatiei, din care sa rezulte:
- denumirea persoanei juridice solicitante;
- actul legal de constituire ca persoana juridica;
- adresa unde solicitantul are sediul;
- numarul de inregistrare la Registrul comertului;
- denumirea si adresa laboratorului pentru care se solicita eliberarea
autorizatiei;
b) memoriul tehnic, care trebuie sa cuprinda:
- prezentarea structurii organizatorice a solicitantului si a laboratorului;
- informatii cu privire la experienta laboratorului in domeniul
incercarilor pentru care se solicita eliberarea autorizatiei si lista cu datele de identificare
ale principalilor beneficiari;
- nominalizarea incercarilor pentru care se solicita eliberarea
autorizatiei, cu precizarea documentelor de referinta care stau la baza realizarii
incercarilor respective;

- nominalizarea personalului de conducere si de executie, cu precizarea
functiei, calificarii si, dupa caz, a autorizatiilor obtinute pentru fiecare persoana
nominalizata;
- planul de amplasare a incaperilor utilizate de laborator si destinatia
acestora;
- nominalizarea mijloacelor de masurare si incercare din dotarea
laboratorului, cu precizarea tipului, furnizorului, seriei, anului de fabricatie si a datei
ultimei verificari metrologice, pentru fiecare mijloc nominalizat;
c) lista cu procedurile specifice si de lucru existente si aplicate in cadrul
laboratorului respectiv;
d) declaratia solicitantului, din care sa rezulte ca, pe perioada de valabilitate a
autorizatiei, se angajeaza:
- sa anunte imediat AFER despre orice modificare a datelor din
documentele prezentate la solicitarea acordarii autorizatiei;
- sa respecte normele tehnice obligatorii privind functionarea si
intretinerea laboratorului respectiv precum si normele tehnice si procedurile specifice si
de lucru cu privire la efectuarea verificarilor si incercarilor pentru care a solicitat
eliberarea autorizatiei;
- sa asigure independenta si impartialitatea laboratorului;
- sa comunice la AFER data inceperii si, dupa caz, data intreruperii si a
reluarii activitatii laboratorului;
e) dovada achitarii contravalorii tarifelor aferente prestatiilor AFER pentru
eliberarea autorizatiei.

Capitolul III
Cerinte pentru atestarea standurilor si a dispozitivelor speciale

Art. 7. Atestatul se acorda, la cerere, agentilor economici, detinatori de
standuri/dispozitive speciale, care indeplinesc, cumulativ, urmatoarele cerinte:
a) poseda documentatia tehnica a standurilor/dispozitivelor speciale pentru care au
solicitat eliberarea atestatului;

b) asigura intretinerea si verificarea standurilor/dispozitivelor speciale, inclusiv a
subansamblelor acestora, conform normelor tehnice specifice in vigoare;
c) dispun de personal calificat, instruit si autorizat conform instructiunilor si
regulamentelor specifice in vigoare, necesar pentru utilizarea standurilor/dispozitivelor
speciale;
d) poseda si aplica proceduri specifice si de lucru, intocmite in conformitate cu
normele tehnice in vigoare;
e) asigura identificarea standului /dispozitivului respectiv.

Art. 8. Pentru obtinerea atestatului, detinatorul standului/dispozitivului special,
denumit in continuare solicitant, trebuie sa depuna, la AFER, urmatoarele documente:
a) cererea pentru obtinerea atestatului, din care sa rezulte:
- denumirea solicitantului;
- adresa unde solicitantul are sediul;
- actul legal de constituire ca persoana juridica;
- numarul de inregistrare la Registrul comertului;
- denumirea si locul de amplasare a standului/dispozitivului special
pentru care se solicita obtinerea atestatului;
- modul de identificare a standului/dispozitivului;
b) memoriul tehnic, care trebuie sa contina:
- descrierea constructiva si functionala a standului/dispozitivului special;
- desenul de ansamblu al standului/ dispozitivului special;
- nominalizarea verificarilor si incercarilor care se executa cu ajutorul
standului/dispozitivului special respectiv;
- nominalizarea mijloacelor de masurare care echipeaza
standul/dispozitivul special respectiv, cu precizarea tipului, clasei de precizie,
furnizorului, anului de fabricatie si a datei ultimei verificari metrologice pentru fiecare
mijloc nominalizat;

- precizarea functiei, calificarii si, dupa caz, a autorizatiilor necesare
pentru personalul care deserveste standul/ dispozitivul special respectiv;
c) instructiunile privind verificarea, intretinerea si etalonarea standului/ dispozitivului
special respectiv;
d) instructiunile de lucru pentru standul/dispozitivul special respectiv;
e) declaratia solicitantului, din care sa rezulte ca, pe perioada de valabilitate a
autorizatiei, se angajeaza:
- sa anunte imediat AFER despre orice modificare a datelor din
documentele prezentate la solicitarea acordarii atestatului;
- sa respecte procedurile si normele tehnice obligatorii privind
intretinerea, utilizarea si etalonarea standului/ dispozitivului respectiv;
- sa comunice la AFER data inceperii si, dupa caz, data intreruperii si a
reluarii activitatii standului/dispozitivului special;
f) dovada achitarii contravalorii tarifelor aferente prestatiilor AFER pentru eliberarea
atestatului.

Capitolul IV
Acordarea, suspendarea si retragerea autorizatiei/atestatului

Art. 9. - (1) AFER, in termen de maximum 30 de zile de la data primirii
documentelor prevazute la art. 6, respectiv art. 8, va comunica solicitantului, in scris,
programul vizitei de evaluare ce urmeaza a fi efectuata in scopul verificarii la fata locului
a modului in care sunt indeplinite cerintele impuse pentru obtinerea
autorizatiei/atestatului solicitat.
(2) Cu ocazia vizitei de evaluare, reprezentantul AFER va aplica marcajul AFER
pe standurile/dispozitivele care au corespuns in urma verificarilor efectuate.
(3) AFER, in termen de 15 zile de la efectuarea vizitei de evaluare, va acorda
solicitantului autorizatia/atestatul respectiv sau, dupa caz, va comunica acestuia, in scris,
decizia privind neacordarea autorizatiei/atestatului. Decizia de neacordare va fi motivata.

(4) Solicitantul va afisa la loc vizibil, in laborator, autorizatia obtinuta si/sau, dupa
caz, va inscrie numarul si termenul de valabilitate a atestatului obtinut pe standurile si
dispozitivele care, din punct de vedere constructiv, permit aceasta inscriere.

Art. 10. Daca, in termen de 60 de zile lucratoare de la data primirii comunicarii de
neacordare, solicitantul va prezenta dovezile eliminarii neconformitatilor mentionate in
decizie, AFER va elibera autorizatia/atestatul solicitat si va aplica marcajul mentionat la
art. 9 alin. (2).

Art. 11. - (1) Cu cel putin 30 de zile lucratoare, dar nu mai mult de 45 de zile
lucratoare, inainte de data expirarii vizei autorizatiei/atestatului, solicitantul va cere, in
scris, AFER acordarea unei noi vize periodice, conform art. 4 alin. (2) din prezentele
norme. Cererea va fi insotita de dovada achitarii contravalorii tarifului aferent vizarii
periodice a autorizatiei/atestatului.
(2) AFER va comunica solicitantului, in scris, in termen de maximum 30 de zile
lucratoare de la data primirii cererii, programul vizitei de evaluare pentru acordarea vizei
periodice.
(3) AFER va comunica solicitantului, in scris, in termen de 30 de zile lucratoare
de la data efectuarii vizitei de evaluare, decizia privind acordarea sau neacordarea vizei
periodice. Decizia de neacordare va fi motivata.
(4) Daca, in termen de 30 de zile lucratoare de la primirea comunicarii deciziei de
neacordare a vizei periodice, solicitantul va prezenta dovezile eliminarii
neconformitatilor mentionate in decizie, AFER va acorda viza solicitata, iar in caz
contrar, va suspenda autorizatia/atestatul anterior acordate.

Art. 12. - (1) In perioada de valabilitate a autorizatiei/atestatului, AFER va verifica,
prin actiuni de inspectie tehnica si/sau actiuni de evaluare, modul in care sunt indeplinite
cerintele care au stat la baza eliberarii acesteia. In cazul in care se constata ca aceste
cerinte nu mai sunt indeplinite, autorizatia/atestatul pot fi suspendate.
(2) Pe perioada suspendarii autorizatiei/atestatului, solicitantul nu mai are dreptul
de a utiliza laboratorul/standul respectiv.
(3) Incetarea suspendarii autorizatiei/ atestatului se va face in conditiile in care
solicitantul face dovada eliminarii neconformitatilor mentionate in decizia de suspendare
si a platii tarifului aferent.

Art. 13. - (1) In cazul in care, in termen de 6 luni de la data suspendarii
autorizatiei/atestatului, solicitantul nu face dovada eliminarii neconformitatilor
mentionate in decizia de suspendare, autorizatia/atestatul se retrage. Decizia motivata
privind retragerea autorizatiei/ atestatului va fi comunicata imediat, in scris, detinatorului
acesteia.
(2) Acordarea unei noi autorizatii/atestat se va face in baza unei noi cereri potrivit
art. 6, respectiv art. 8 din prezentele norme.

CAPITOLUL V
Dispozitii finale

Art. 14. - (1) Eventualele contestatii impotriva deciziei de neacordare, suspendare
sau retragere, dupa caz, a autorizatiei/atestatului se depun la AFER, in termen de 10 zile
lucratoare de la data comunicarii deciziei.
(2) Solutionarea contestatiilor se face de catre consiliul de conducere al AFER, in
termen de maximum 30 de zile de la data depunerii acestora. In cadrul aceluiasi termen,
decizia de solutionare a contestatiei se comunica, in scris, contestatarului.

Art. 15. - (1) Pierderea sau deteriorarea autorizatiei/atestatului se comunica la
AFER, in termen de 5 zile lucratoare de la data constatarii acesteia.
(2) AFER va elibera, la cerere, un duplicat al autorizatiei declarate pierdute sau
deteriorate.

Art. 16. Pentru prestatiile efectuate de AFER, privind acordarea, vizarea periodica,
incetarea suspendarii si eliberarea duplicatelor autorizatiilor/atestatelor, se percep tarife
diferentiate, aprobate de Ministerul Transporturilor.

Art. 17. Lista cuprinzand persoanele juridice carora AFER le-a acordat, suspendat,
sau retras autorizatia/atestatul, dupa caz, precum si lista cuprizand persoanele juridice
care au pierdut documentele respective, se publica in Buletinul AFER.

Anexa Nr. 2

ROMANIA
MINISTERUL TRANSPORTURILOR
AUTORITATEA FEROVIARA ROMANA - AFER

AUTORIZATIE
Seria ................. Nr. ...............

Laboratorul ..................................... detinut de persoana juridica
......................................... cu sediul in localitatea .......................................... str.
............................. nr. ........... judet (sector) .................... inregistrata in Registrul
comertului sub nr. ................. este autorizat pentru efectuarea urmatoarelor categorii de
incercari si verificari specifice produselor feroviare:

................................................................................................................................................
.........................................................................................
Prezenta autorizatie este valabila pana la data de .........................., cu conditia vizarii
sale periodice, la intervale de 2 ani.

Data eliberarii: ........................

DIRECTOR GENERAL,
.............................................................

VIZE ANUALE

Valabil pana
la data de
.......................
DIRECTOR
GENERAL
................................

Anexa Nr. 3

ROMANIA
MINISTERUL TRANSPORTURILOR
AUTORITATEA FEROVIARA ROMANA - AFER

ATESTAT
Seria ............... Nr. .........

Se atesta ca standul/dispozitivul special ............................................... detinut de
persoana juridica ........................................ cu sediul in localitatea
.............................................. str. ............................... nr. ........ judet (sector) ..................
inregistrata in Registrul comertului sub nr. ............................. indeplineste cerintele
tehnice pentru efectuarea incercarilor si verificarilor privind
....................................................................................................................... , in
conformitate cu normele tehnice specifice in vigoare.
Prezentul atestat este valabila pana la data de ..........................., cu conditia vizarii
sale periodice, la intervale de 2 ani.

Data eliberarii ........................

DIRECTOR GENERAL,
..............................................................

VIZE ANUALE

Valabil pana
la data de

.........................
DIRECTOR
GENERAL
........................

