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Ministerul Transporturilor - MT - Ordin nr. 616/2015 din 29 aprilie 2015 
 

Ordinul nr. 616/2015 pentru modificarea şi completarea 
anexei la Ordinul ministrului transporturilor şi 

infrastructurii nr. 2.180/2012 privind aprobarea tarifelor 
pentru prestaţiile de activităţi specifice efectuate de 

Autoritatea Feroviară Română - AFER   
 

În vigoare de la 29 aprilie 2015 
 

Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 295 din 29 aprilie 2015. Nu există 
modificări până la 30 aprilie 2015.Ultima actualizare a aplicaţiei: 30.04.2015 

17:14:55.Se recomandă actualizarea aplicaţiei. 
 
    În temeiul prevederilor art. 16 lit. l) din Regulamentul de organizare şi 
funcţionare a Autorităţii Feroviare Române - AFER, aprobat prin Hotărârea 
Guvernului nr. 626/1998 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii 
Feroviare Române - AFER, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 
5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea şi 
funcţionarea Ministerului Transporturilor,   
 
    ministrul transporturilor emite următorul ordin:   
 
   Art. I. -   Anexa la Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 
2.180/2012 privind aprobarea tarifelor pentru prestaţiile de activităţi specifice 
efectuate de Autoritatea Feroviară Română - AFER, publicat în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr. 830 din 11 decembrie 2012, cu modificările şi 
completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:   
   1. În tabelul nr. 1, după punctul 14 se introduce un nou punct, punctul 141, cu 
următorul cuprins:   
 

    

 

"141. Evaluarea şi aprecierea riscurilor, în 
conformitate cu metoda comună de siguranţă 
pentru evaluarea riscurilor 

Contract în raport cu 
volumul de activitate" 

 
   2. În tabelul nr. 2, punctul 7 se modifică şi va avea următorul cuprins:   
 

    

 

"7. Activităţi privind înregistrarea vehiculelor feroviare în 
Registrul Naţional al Vehiculelor 

- 

 

7.1. Înregistrare locomotivă, automotor, ramă electrică sau 
diesel, vagon de călători sau alte tipuri de material rulant 

60 

 
7.2. Înregistrare vagon de marfă 40 

 
7.3. Eliberare dovadă înregistrare, ulterior înregistrării iniţiale 20 

 

7.4. Modificarea/Actualizarea datelor unei entităţi înregistrate 
(de exemplu: modificare adresă sau date de contact ale 
deţinătorului sau ale entităţii responsabile cu întreţinerea) 

20 

dataIncarcare:
act:17629%2010385275
act:17629%200
act:18932%200
act:519717%2073164911
act:336149%2063324953
act:336149%200
act:336149%200
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7.5. Modificarea statutului unui vehicul feroviar (de exemplu: 
după încetarea suspendării înregistrării vehiculului 
feroviar) 

20 

 
7.6. Modificarea numărului european al unui vehicul feroviar 40 

 

7.7. Modificarea/Actualizarea datelor unui vehicul feroviar (de 
exemplu: cu privire la autorizaţia de punere în funcţiune 
sau restricţii de circulaţie; schimbare proprietar, deţinător 
sau entitate responsabilă cu întreţinerea) 

20 

 

7.8. Alocarea/Modificarea marcajului deţinătorului de vehicule 
şi publicarea acestuia în registrul aferent 

20 

 

7.9. Alocarea drepturilor de acces pentru un utilizator în 
vederea vizualizării datelor înregistrate în Registrul 
Naţional al Vehiculelor 

240/an" 

 
   3. În tabelul nr. 2, punctul 13 se abrogă.   
   Art. II. -   Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea 
I.   
 

  
 

Ministrul 
transporturilor, 

Ioan Rus 

 
    Bucureşti, 29 aprilie 2015.   
    Nr. 616.   


