Ministerul Transporturilor - Ordin nr. 650/1998 din 28 octombrie 1998

Ordinul nr. 650/1998 pentru organizarea i exercitarea controlului i
inspec iei de stat în transportul feroviar i cu metroul i pentru unele
suri specifice privind cercetarea evenimentelor de cale ferat
În vigoare de la 07 decembrie 1998
Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 469 din 07 decembrie 1998. Nu exist modific ri pân la 15
iulie 2014.
Ministrul transporturilor,
în temeiul prevederilor art. 11 lit. j), q) i y) i ale art. 12 din Ordonan a Guvernului nr. 19/1997
privind transporturile, ale art. 7 alin. (1), ale art. 7 alin. (3) lit. h), k) i o) i ale art. 7 alin. (5) 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, ale art. 1 alin. (1) i ale art. 10 din
Hot rârea Guvernului nr. 626/1998 privind organizarea i func ionarea Autorit ii Feroviare Române AFER, precum i ale Hot rârii Guvernului nr. 44/1997 privind organizarea i func ionarea Ministerului
Transporturilor, cu modific rile ulterioare,
emite urm torul ordin:
Art. 1. - Controlul i inspec ia de stat în transportul feroviar i cu metroul se organizeaz i se
exercit potrivit prevederilor din anexa nr. 1.
Art. 2. - M surile specifice privind cercetarea i tratarea evenimentelor de cale ferat , produse în
activitatea de transport feroviar i cu metroul, sunt prev zute în anexa nr. 2.
Art. 3. - Controlul i inspec ia de stat în transportul feroviar i cu metroul, precum i cercetarea
evenimentelor de cale ferat se exercit de c tre Inspectoratul de stat feroviar din cadrul Autorit ii
Feroviare Române - AFER.
Art. 4. - În exercitarea atribu iilor de control i de inspec ie de stat, Inspectoratul de stat feroviar va
verifica modul în care sunt respectate cerin ele cu privire la siguran a circula iei, la securitatea
transporturilor, la calitatea produselor i a serviciilor publice, prev zute în reglement rile specifice
feroviare în vigoare, va cerceta evenimentele grave produse în activitatea de transport feroviar i cu
metroul i va asigura cercetarea celorlalte evenimente.
Art. 5. - Controlul i inspec ia de stat în transportul feroviar i cu metroul, precum i cercetarea
evenimentelor de cale ferat se asigur de Inspectoratul de stat feroviar, pe baz de conven ii
încheiate cu: Compania Na ional de C i Ferate "C.F.R." - S.A., Societatea Na ional de Transport
Feroviar de C tori "C.F.R. C tori" - S.A., Societatea Na ional de Transport Feroviar de Marf
"C.F.R. Marf " - S.A., Societatea de Administrare Active Feroviare "S.A.A.F." - S.A., Regia Autonom
de Exploatare a Metroului "Metrorex" Bucure ti, cu operatorii de transport feroviar i cu agen ii
economici care furnizeaz produse sau presteaz servicii specifice pentru calea ferat sau pentru
metrou, în care se vor stabili drepturile i obliga iile p ilor.
Art. 6. - În exercitarea atribu iilor de control i de inspec ie de stat personalul Autorit ii Feroviare
Române - AFER i, dup caz, personalul desemnat din Ministerul Transporturilor au dreptul de control
pe toate mijloacele de transport feroviar i cu metroul, în unit ile prev zute la art. 5 i în celelalte
unit i cu specific feroviar care func ioneaz sub autoritatea sau în subordinea Ministerului
Transporturilor, pe baza legitima iei speciale emise de Ministerul Transporturilor în condi iile i
conform modelului prev zute în anexa nr. 3.
Art. 7. - Atunci când constat existen a unor înc lc ri grave sau repetate ale reglement rilor în
vigoare, Inspectoratul de stat feroviar este obligat s dispun sau s propun , dup caz, suspendarea
sau retragerea autoriza iilor, certificatelor, atestatelor sau licen elor eliberate de c tre Ministerul
Transporturilor, de c tre Autoritatea Feroviar Român - AFER sau de c tre centrele de preg tire,
perfec ionare i de autorizare a personalului din transporturile feroviare i cu metroul.
Art. 8. - Nerespectarea prevederilor prezentului ordin de c tre agen ii economici prev zu i la art. 5
sau de c tre salaria ii acestora atrage r spunderea civil , penal sau material , dup caz, potrivit
legii.
Art. 9. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrant din prezentul ordin.
Art. 10. - Autoritatea Feroviar Român - AFER va aduce la îndeplinire prevederile prezentului
ordin.
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Art. 11. - Prezentul ordin se public în Monitorul Oficial al României, Partea I, în Foaia Oficial
C.F.R. i în publica iile proprii ale Autorit ii Feroviare Române - AFER.

p. Ministrul transporturilor,
Adrian Marinescu,
secretar de stat

Bucure ti, 28 octombrie 1998.
Nr. 650.
ANEXA Nr. 1
ORGANIZAREA I EXERCITAREA
controlului i inspec iei de stat în transportul feroviar i cu metroul
1. Prin controlul i inspec ia de stat în transportul feroviar i cu metroul se asigur respectarea
reglement rilor specifice siguran ei circula iei i securit ii transporturilor, calitatea produselor i a
serviciilor publice, depistarea deficien elor i a sistemelor gre ite de lucru, a cauzelor care le
genereaz , precum i stabilirea m surilor specifice pentru prevenirea, tratarea i înl turarea acestora.
2. Activitatea de control i de inspec ie de stat este condus de c tre inspectorul de stat ef i se
exercit , în teritoriu, prin inspectoratele feroviare teritoriale.
3. Controlul de stat const în analizarea întregii activit i a unui agent economic, pe o anumit
perioad , cu privire la siguran a circula iei, la securitatea transporturilor i la calitatea produselor i a
serviciilor publice în transporturile feroviare i cu metroul.
Controlul de stat se desf oar pe baza unui program trimestrial.
4. Inspec ia de stat const în verificarea unor activit i specifice importante desf urate de agentul
economic privind siguran a circula iei, securitatea transporturilor, calitatea produselor i a serviciilor
publice în transporturile feroviare i cu metroul. Inspec ia de stat se desf oar , de regul , prin sondaj
i inopinat.
În cazul în care, cu ocazia inspec iei de stat, se constat deficien e i/sau abateri grave, aceast
activitate se poate transforma în control, cu aprobarea inspectorului de stat ef.
5. Controlul se efectueaz conform unui program care con ine: denumirea agentului economic
controlat, tematica, perioada i durata controlului. Programul se vizeaz de c tre directorul general al
Autorit ii Feroviare Române - AFER i se aprob de c tre conducerea Ministerului Transporturilor.
Din ordinul conducerii Ministerului Transporturilor, controlul se poate efectua i în afara programului
aprobat.
6. Controlul i inspec ia de stat se finalizeaz prin întocmirea unei note de constatare, care va
cuprinde: denumirea agentului economic controlat, tematica, perioada, constat rile i m surile de
remediere a deficien elor constatate.
Nota de constatare se semneaz de c tre personalul Inspectoratului de stat feroviar, care a
efectuat controlul sau inspec ia de stat, agentul economic controlat luând cuno tin , sub semn tur ,
de con inutul acesteia.
Eventualele contesta ii pot fi adresate Inspectoratului de stat feroviar în termen de 10 zile de la data
lu rii la cuno tin , sub semn tur , despre con inutul notei de constatare.
Solu ionarea contesta iilor se face de c tre Inspectoratul de stat feroviar în termen de 10 zile de la
primirea acestora.
7. Conducerea agentului economic controlat va transmite Inspectoratului de stat feroviar, în termen
de 10 zile de la data lu rii la cuno tin despre con inutul notei de constatare sau de la data primirii
spunsului la contesta ie, modul de remediere a deficien elor i abaterilor constatate.
8. În cazul în care se constat neaplicarea m surilor stabilite de c tre Inspectoratul de stat feroviar
ca urmare a controlului sau a inspec iei de stat, în func ie de gravitate, acesta poate dispune
suspendarea sau retragerea autoriza iilor, certificatelor, atestatelor, precum i a licen elor eliberate de
tre Ministerul Transporturilor, Autoritatea Feroviar Român - AFER sau de c tre centrele de
preg tire, perfec ionare i de autorizare a personalului din transporturile feroviare i cu metroul.
9. Inspectoratul de stat feroviar va întocmi lunar i anual o not informativ privind activitatea de
control i de inspec ie de stat desf urat , care va fi prezentat conducerii Ministerului
Transporturilor.
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ANEXA Nr. 2
SURI SPECIFICE
privind cercetarea i tratarea evenimentelor de cale ferat
produse în activitatea de transport feroviar i cu metroul
1. Cercetarea i tratarea evenimentelor de cale ferat produse în activitatea de transport feroviar i
cu metroul se fac în conformitate cu prevederile "Instruc iei pentru prevenirea i tratarea
evenimentelor de cale ferat ", în m sura în care nu este stabilit altfel prin prezenta anex .
2. Avizarea evenimentelor de cale ferat se face prin compartimentul de siguran a circula iei din
cadrul Companiei Na ionale de C i Ferate "C.F.R." - S.A. i prin compartimentul de specialitate al
Regiei Autonome de Exploatare a Metroului "Metrorex" Bucure ti, conform metodologiei prev zute în
"Instruc ia pentru prevenirea i tratarea evenimentelor de cale ferat ".
Prevederile alin. 1 se aplic i în cazul în care circula ia feroviar este perturbat ca urmare a
inunda iilor, c derilor de stânci, incendiilor, lovirii vehiculelor rutiere la trecerile la nivel, care nu sunt
tratate ca evenimente de cale ferat .
Compartimentul de siguran a circula iei din cadrul Companiei Na ionale de C i Ferate "C.F.R." S.A. i compartimentul de specialitate din cadrul Regiei Autonome de Exploatare a Metroului
"Metrorex" Bucure ti vor aviza, telefonic i în scris (fax), i Inspectoratul de stat feroviar, dup cum
urmeaz :
- imediat dup primirea aviz rii evenimentului de cale ferat , în cazul accidentelor de orice categorie
sau al defectuozit ilor în munc deosebit de grave - grupele A1, A2, A3 i A4, precum i în cazurile în
care circula ia feroviar este închis ca urmare a inunda iilor, c derilor de stânci, incendiilor i lovirii
vehiculelor rutiere la trecerile la nivel;
- pân la ora 8,30 a urm toarei zile lucr toare, în cazul celorlalte defectuozit i în munc , precum i
în alte cazuri în care este perturbat circula ia feroviar ca urmare a inunda iilor, c derilor de stânci,
incendiilor, lovirii vehiculelor rutiere la trecerile la nivel.
3. Inspectoratul de stat feroviar va raporta la cabinetul ministrului transporturilor evenimentele de
cale ferat , dup cum urmeaz :
a) imediat dup ce s-a primit avizarea, telefonic - în cazul accidentelor i defectuozit ilor în munc
deosebit de grave - grupele A1, A2, A3 i A4, precum i în celelalte cazuri care conduc la închiderea
circula iei feroviare, cum ar fi: inunda ii, c deri de stânci, incendii, care, conform reglement rilor
instruc ionale, nu sunt tratate ca evenimente de cale ferat ;
b) prin not informativ zilnic , transmis pân la ora 8,30 a urm toarei zile lucr toare, în cazul altor
evenimente de cale ferat ; aceasta va con ine i celelalte cazuri în care circula ia feroviar este
perturbat , precum: inunda ii, c deri de stânci, incendii, lovirea vehiculelor rutiere la trecerile la nivel,
care, conform reglement rilor instruc ionale, nu sunt tratate ca evenimente de cale ferat .
4. Comisia de cercetare a unui eveniment de cale ferat va fi format astfel:
a) în cazul producerii evenimentelor de cale ferat din categoria accidentelor i a defectuozit ilor în
munc deosebit de grave - grupele A1, A2, A3 i A4, pre edintele i comisia de cercetare se stabilesc
de c tre inspectorul de stat ef din cadrul personalului de specialitate al Inspectoratului de stat
feroviar, dac nu este prev zut altfel prin ordin al ministrului transporturilor;
b) în cazul producerii evenimentelor de cale ferat în activitatea de transport feroviar, altele decât
cele nominalizate la lit. a), comisia de cercetare va fi format , de regul , din reprezentan i ai:
- Companiei Na ionale de C i Ferate "C.F.R." - S.A.;
- operatorului feroviar implicat în evenimentul de cale ferat ;
- altor agen i economici implica i în evenimentul de cale ferat ;
c) în cazul producerii evenimentelor de cale ferat în activitatea de transport cu metroul, altele decât
cele nominalizate la lit. a), comisia de cercetare va fi format , de regul , din reprezentan i ai:
- Regiei Autonome de Exploatare a Metroului "Metrorex" Bucure ti;
- altor agen i economici implica i în evenimentul de cale ferat .
5. Nominalizarea comisiei de cercetare i a pre edintelui acesteia, în cazul producerii evenimentelor
de cale ferat , altele decât cele prev zute la pct. 4 lit. a), se face astfel:
a) în cazul evenimentelor produse pe infrastructura feroviar , de c tre Compania Na ional de C i
Ferate - "C.F.R." - S.A.; pre edintele comisiei de cercetare va fi eful compartimentului teritorial de
siguran a circula iei din cadrul Companiei Na ionale de C i Ferate - "C.F.R." - S.A.;
b) în cazul evenimentelor de cale ferat produse pe liniile unui operator feroviar cu material rulant i
personal propriu sau pe liniile unui agent economic deservit de un operator feroviar, respectiv pe liniile
Regiei Autonome de Exploatare a Metroului "Metrorex" Bucure ti, de c tre conducerea operatorului
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feroviar pe liniile c ruia s-a produs evenimentul de cale ferat sau care deserve te agentul economic,
respectiv conducerea Regiei Autonome de Exploatare a Metroului "Metrorex" Bucure ti; pre edintele
comisiei de cercetare va fi eful compartimentului de siguran a circula iei al operatorului de transport
feroviar, respectiv eful compartimentului de specialitate din cadrul Regiei Autonome de Exploatare a
Metroului "Metrorex" Bucure ti.
6. Convocarea comisiei de cercetare se face de c tre pre edintele nominalizat; condi iile de lucru se
asigur de c tre agentul economic pe liniile c ruia s-a produs evenimentul de cale ferat .
7. În caz de divergen între membrii comisiei de cercetare, asigurarea cercet rii evenimentelor de
cale ferat se face de c tre Inspectoratul de stat feroviar, la cererea scris a pre edintelui comisiei de
cercetare; în acest caz, cercetarea se face în condi iile prev zute la pct. 4 lit. a).
8. Dosarele de cercetare a evenimentelor de cale ferat se întocmesc în 3 exemplare în termenul
prev zut de "Instruc ia pentru prevenirea i tratarea evenimentelor de cale ferat ".
Dep irea termenelor de întocmire a dosarelor de cercetare se solicit în scris de c tre pre edintele
comisiei de cercetare i se aprob de:
a) inspectorul de stat ef, pentru accidentele de cale ferat
i pentru defectuozit ile în munc
deosebit de grave, încadrate în grupele A1, A2, A3 i A4;
b) inspectorul de stat ef teritorial pentru celelalte defectuozit i în munc .
9. Inspectoratul de stat feroviar poate solicita, în scris, dosarele de cercetare, dup întocmirea
acestora, pentru verificare. M surile stabilite de Inspectoratul de stat feroviar în urma verific rii sunt
obligatorii pentru to i agen ii economici implica i în producerea evenimentului de cale ferat .
10. În cazul evenimentelor de cale ferat la care cercetarea se face de c tre comisia prev zut la
pct. 4 lit. a), Inspectoratul de stat feroviar va transmite o copie de pe dosarul de cercetare, spre
tratare, conducerii fiec rui agent economic implicat în producerea evenimentului de cale ferat .
M surile dispuse prin dosarul de cercetare sunt obligatorii pentru agen ii economici implica i în
producerea evenimentului de cale ferat .
11. La solicitarea scris a Inspectoratului de stat feroviar, comisiile de cercetare prev zute la pct. 4
lit. b) i c) vor depune la inspectoratul feroviar teritorial, în termen de 3 zile, un exemplar al dosarului
de cercetare, pentru verificare.
În cazul în care inspectoratul feroviar teritorial constat c dosarul de cercetare este întocmit
incorect sau este incomplet, va solicita, în scris, pre edintelui comisiei de cercetare modificarea sau,
dup caz, completarea dosarului, precizând termenul de tratare.
În urma verific rii, care nu va dep i 10 zile, inspectoratul feroviar teritorial va emite un aviz scris
pentru trimiterea dosarului spre tratare.
Avizul se întocme te în 3 exemplare, dintre care unul se p streaz la dosarul verificat, iar celelalte
dou se trimit pentru a fi anexate la exemplarele r mase la pre edintele comisiei de cercetare.
Avizul devine parte integrant din dosarul de cercetare i va cuprinde, în principal, urm toarele:
a) numele persoanelor vinovate de producerea evenimentului;
b) reglement rile specifice care au fost înc lcate;
c) m surile de tratare specifice privind suspendarea sau retragerea autoriza iilor, a certificatelor, a
atestatelor sau a licen elor, eliberate de c tre Ministerul Transporturilor, Autoritatea Feroviar Român
- AFER sau de c tre centrele de preg tire, perfec ionare i de autorizare a personalului din
transporturile feroviare i cu metroul;
d) m surile tehnice i de prevenire a evenimentelor de cale ferat ;
e) alte m suri i propuneri de tratare.
O copie de pe dosarul de cercetare va fi predat de c tre pre edinte fiec rui membru al comisiei,
care are obliga ia de a-l prezenta spre tratare conducerii agentului economic pe care l-a reprezentat în
comisia de cercetare.
M surile dispuse de Inspectoratul de stat feroviar cu ocazia verific rii i aviz rii dosarelor de
cercetare sunt obligatorii pentru agen ii economici implica i în producerea evenimentului de cale
ferat .
12. Autoritatea Feroviar Român - AFER, prin Inspectoratul de stat feroviar, va aten iona în scris
adun rile generale ale ac ionarilor i consiliile de administra ie ale agen ilor economici implica i în
producerea evenimentelor de cale ferat despre cauzele, pagubele materiale i despre m surile de
tratare i prevenire.
13. Pentru dosarele de cercetare a evenimentelor de cale ferat , care nu au fost solicitate spre
verificare potrivit pct. 11, pre edintele comisiei de cercetare va trimite o copie de pe raportul de
cercetare inspectoratului feroviar teritorial, în termen de 3 zile de la data finaliz rii dosarului de
cercetare.
14. Inspectoratul de stat feroviar va urm ri, prin sondaj, în cadrul activit ii de control i de inspec ie
de stat, modul de aplicare a m surilor stabilite în urma producerii evenimentelor de cale ferat .
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15. Compania Na ional de C i Ferate - "C.F.R." - S.A., operatorii feroviari i Regia Autonom de
Exploatare a Metroului "Metrorex" Bucure ti vor întocmi eviden ele i statisticile privind evenimentele
feroviare, conform "Instruc iei pentru prevenirea i tratarea evenimentelor de cale ferat ". Un exemplar
din eviden ele întocmite va fi înaintat, lunar, Inspectoratului de stat feroviar, pân la data de 5 a lunii în
curs, pentru luna expirat .
16. Inspectoratul de stat feroviar va întocmi eviden e i statistici pe care le va prezenta, periodic sau
la cerere, conducerii Ministerului Transporturilor.
ANEXA Nr. 3
CONDI IILE
de eliberare a legitima iei speciale de control i inspec ie de stat
1. Personalul Inspectoratului de stat feroviar din cadrul Autorit ii Feroviare Române - AFER i, dup
caz, personalul din Ministerul Transporturilor au dreptul la legitima ie special de control, care
permite:
a) controlul i inspec ia de stat privind respectarea reglement rilor interne i interna ionale privitoare
la siguran a, securitatea transporturilor, protec ia mediului, calitatea produselor i a serviciilor publice
în transportul feroviar i cu metroul, precum i la agen ii economici care furnizeaz produse sau
presteaz servicii specifice pentru calea ferat sau pentru metrou;
b) cercetarea evenimentelor de cale ferat produse în activitatea de transport feroviar i cu metroul;
c) controlul i inspec ia de stat privind aplicarea prevederilor legale referitoare la existen a i la
func ionarea sistemului de asigurare a calit ii;
d) supracontrolul activit ii feroviare desf urate de personalul Companiei Na ionale de C i Ferate
"C.F.R." - S.A., al Societ ii Na ionale de Transport Feroviar de C tori "C.F.R. C tori" - S.A., al
Societ ii Na ionale de Transport Feroviar de Marf "C.F.R. Marf " - S.A., al Societ ii de Administrare
Active Feroviare "S.A.A.F." - S.A., al Regiei Autonome de Exploatare a Metroului "Metrorex" Bucure ti
i al operatorilor de transport feroviar;
e) accesul în unit ile prev zute la lit. a) i d);
f) accesul i c toria în cabina de conducere a mijloacelor de trac iune feroviar i în postul de
conducere al ramei de metrou;
g) solicitarea i ob inerea datelor, informa iilor i a documentelor necesare îndeplinirii atribu iilor de
control i inspec ie de stat i de cercetare a evenimentelor de cale ferat .
2. Legitima ia special de control i inspec ie de stat se tip re te, se gestioneaz i se elibereaz de
Autoritatea Feroviar Român - AFER.
3. Func iile care au dreptul la legitima ii de control i inspec ie de stat sunt:
a) din cadrul Ministerului Transporturilor:
- conducerea Ministerului Transporturilor;
- personalul nominalizat de c tre conducerea Ministerului Transporturilor;
b) personalul Inspectoratului de stat feroviar din cadrul Autorit ii Feroviare Române - AFER:
- director general AFER;
- inspector de stat ef;
- inspector de stat ef adjunct;
- inspector de stat ef teritorial;
- ef serviciu siguran a circula iei;
- ef serviciu calitate servicii/produse;
- ef serviciu reglement ri siguran a circula iei;
- inspector de stat.
4. Forma i con inutul legitima iei speciale de control i inspec ie de stat sunt redate mai jos:
fa
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
¦¦¦¬
MINISTERUL
TRANSPORTURILOR
-LEGITIMA IE
SPECIAL
DE
CONTROL
- I
INSPEC IE
DE
STAT
-
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-Nr.
.....
Data
emiterii
.......
LOC
PENTRU FOTOGRAFIE-Dl/Dna
...............
-Func ia
..............
-Unitatea
.............
-În conformitate cu prevederile Ordonan ei de urgen
a Guvernului nr.
12/1998,-ale Ordonan ei Guvernului nr. 95/1998, ale Hot rârii Guvernului nr. 626/1998 i ale Ordinului ministrului transporturilor nr. 650/1998, titularul
-legitima iei
este
împuternicit:
-1. s exercite controlul i inspec ia de stat cu privire la respectarea
-reglement rilor
interne
i
interna ionale
privitoare
la
siguran a
-circula iei, la securitatea transporturilor, la protec ia mediului, la
-calitatea produselor i a serviciilor publice în transportul feroviar i
cu
-metroul, precum
i la agen ii economici care furnizeaz
produse sau
-presteaz
servicii specifice pentru calea ferat
sau pentru metrou;
Valabil pân la ....... .
Ministru,
............................... (numele, semn tura i
tampila) L¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
¦¦¦¦verso
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
¦¦¦¬
-2. s
cerceteze evenimentele de cale ferat
produse în activitatea de
-transport
feroviar
i
cu
metroul;
-3. s
efectueze control
i inspec ie de stat privind aplicarea
prevederilor
-
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-legale referitoare la existen a i func ionarea sistemului de asigurare a
-calit ii;
-4. s execute supracontrolul activit ii feroviare efectuate de personalul
-Companiei Na ionale de C i Ferate "C.F.R." - S.A., al Societ ii Na ionale
de -Transport Feroviar de C
tori "C.F.R. C
tori" - S.A., al Societ ii
-Na ionale de Transport Feroviar de Marf
"C.F.R. Marf " - S.A., al
Societ ii -de Administrare Active Feroviare "S.A.A.F." - S.A., al Regiei Autonome de
-Exploatare a Metroului "Metrorex" Bucure ti
i al operatorilor de
transport
-feroviar;
-5.
s
aib
acces
în
unit ile
prev zute
la
pct.
1
i
4;
-6. s solicite i s ob in datele, informa iile i documentele necesare
-îndeplinirii atribu iilor de control, inspec ie de stat i de cercetare a
-evenimentelor
de
cale
ferat .
-Posesorul legitima iei are drept de acces
i c
torie în cabina de
conducere -a mijloacelor de trac iune feroviar
i în postul de conducere al ramei de
-metrou.
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