Ministerul Transporturilor i Infrastructurii - Ordin nr. 79/2011 din 28 ianuarie 2011

Ordinul nr. 79/2011 privind instituirea unor m suri suplimentare de
siguran feroviar aplicabile administratorului infrastructurii feroviare
publice, gestionarilor de infrastructur feroviar neinteroperabil ,
operatorilor de transport feroviar i operatorilor economici - furnizori
feroviari - autoriza i s efectueze lucr ri de construire, modernizare,
între inere i reparare a infrastructurii feroviare, care de in i utilizeaz
drezine autopropulsate, utilaje de cale sau altele similare acestora
În vigoare de la 02 februarie 2011
Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 87 din 02 februarie 2011. Nu exist modific ri pân la 17 iulie
2014.
În temeiul prevederilor art. 5 alin. (4) din Hot rârea Guvernului nr. 76/2009 privind organizarea i
func ionarea Ministerului Transporturilor i Infrastructurii, cu modific rile i complet rile ulterioare, i
ale art. 3 alin. (2) lit. t) din anexa nr. 1 "Regulament de organizare i func ionare al Autorit ii de
Siguran Feroviar Român - ASFR" la anexa nr. 1 "Regulament de organizare i func ionare a
Autorit ii Feroviare Române - AFER", aprobat prin Hot rârea Guvernului nr. 626/1998 privind
organizarea i func ionarea Autorit ii Feroviare Române - AFER, cu modific rile i complet rile
ulterioare,
ministrul transporturilor i infrastructurii emite urm torul ordin:
Art. 1. - (1) Având în vedere faptul c în perioada octombrie 2009 - noiembrie 2010 s-au produs o
serie de accidente feroviare grave i incidente feroviare în sistemul de transport feroviar din România,
precum i gradul ridicat de repetabilitate a erorilor umane care au stat la baza producerii acestor
accidente i incidente feroviare, se dispun ca m suri suplimentare de siguran feroviar urm toarele:
a) verificarea profesional suplimentar a cuno tin elor personalului feroviar cu responsabilit i în
siguran a circula iei feroviare, a personalului cu atribu ii în organizarea i conducerea activit ii de
transport feroviar/opera iunilor de manevr feroviar
i de siguran a circula iei, precum i a
personalului care asigur preg tirea, perfec ionarea i particip în comisiile de autorizare a
personalului cu responsabilit i în siguran a circula iei atesta i profesional de c tre Autoritatea
Feroviar Român - AFER, conform art. 15 din Regulamentul de exploatare tehnic feroviar nr. 002,
aprobat prin Ordinul ministrului lucr rilor publice, transporturilor i locuin ei nr. 1.186/2001;
b) efectuarea unei ac iuni de inspec ie de stat de c tre Autoritatea de Siguran Feroviar Român ASFR, prin inspectoratele de siguran feroviar , privind:
- respectarea modului de circula ie i deservire a ma inilor i utilajelor pentru construirea,
modernizarea, între inerea i repararea c ii i liniei de contact;
- respectarea prevederilor Ordinului ministrului lucr rilor publice, transporturilor i locuin ei nr.
447/2003 pentru aprobarea Instruc iunilor privind examinarea medical
i psihologic a personalului din
transporturi cu responsabilit i în siguran a circula iei i a naviga iei, precum i organizarea,
func ionarea i componen a comisiilor medicale i psihologice de siguran a circula iei, cu modific rile
i complet rile ulterioare, conform art. 13 din anexa nr. 1 la respectivul ordin, pentru mecanicii de
locomotiv /ma ini grele de cale, mecanicii drezin pantograf, conduc torii vagon motor care conduc
drezine, utilaje de cale sau altele similare acestora.
(2) În sensul prezentului ordin prin verificare profesional suplimentar se în elege:
a) reexaminarea cuno tin elor profesionale ale personalului încadrat în func ii cu responsabilit i în
siguran a circula iei prev zute în anexa nr. 2 la Ordinul ministrului transporturilor i infrastructurii nr.
815/2010 pentru aprobarea Normelor privind implementarea i dezvoltarea sistemului de men inere a
competen elor profesionale pentru personalul cu responsabilit i în siguran a circula iei i pentru alte
categorii de personal care desf oar activit i specifice în opera iunile de transport pe c ile ferate din
România i pentru actualizarea Listei func iilor cu responsabilit i în siguran a circula iei care se
formeaz -calific ,
perfec ioneaz
i verific
profesional
periodic la CENAFER, la
administratorul/gestionarii de infrastructur feroviar i operatorii de transport feroviar cu atribu ii în
organizarea, conducerea activit ii de transport feroviar/opera iunilor de manevr feroviar
i de
siguran a circula iei, precum i la operatorii economici - furnizori feroviari - autoriza i s efectueze

1

lucr ri de construire, modernizare, între inere i reparare a infrastructurii feroviare, care de in i
utilizeaz drezine autopropulsate, utilaje de cale sau altele similare acestora;
b) reexaminarea cuno tin elor profesionale pentru personalul de specialitate care asigur preg tirea,
perfec ionarea i particip în comisiile de autorizare a personalului cu responsabilit i în siguran a
circula iei atesta i profesional de c tre AFER, conform prevederilor art. 15 din Regulamentul de
exploatare tehnic feroviar nr. 002, aprobat prin Ordinul ministrului lucr rilor publice, transporturilor i
locuin ei nr. 1.186/2001.
(3) Reexaminarea prev zut la art. 1 alin. (2) lit. a) se efectueaz de c tre Centrul Na ional de
Calificare i Instruire Feroviar - CENAFER la sediul propriu i al subunit ilor teritoriale proprii.
(4) Reexaminarea prev zut la art. 1 alin. (2) lit. b) se efectueaz de c tre ASFR din cadrul AFER,
la sediul propriu i al inspectoratelor de siguran feroviar .
(5) Pentru activit ile specifice desf urate de CENAFER i ASFR în vederea aplic rii prevederilor
alin. (2), nu se solicit plata unor tarife.
Art. 2. - (1) Verificarea profesional suplimentar se va efectua în perioada 14.02.201114.05.2011.
(2) Reexaminarea prev zut la art. 1 alin. (2) lit. a) se efectueaz în conformitate cu metodologia
întocmit de c tre CENAFER i aprobat de c tre ASFR, care se public pe site-ul CENAFER pân la
data de 7 februarie 2011.
(3) Bibliografia i tematica pentru reexaminarea prev zut la art. 1 alin. (2) lit. b) se întocmesc de
tre ASFR i se public pe site-ul AFER pân la data de 7 februarie 2011.
(4) Tematica utilizat pentru inspec ia de stat prev zut la art. 1 alin. (1) lit. b) se întocme te de
tre ASFR.
(5) Prin derogare de la prevederile Ordinului ministrului transporturilor i infrastructurii nr. 815/2010,
pân la data de 14 mai 2011 nu se programeaz la CENAFER evalu ri privind confirmarea periodic
a competen elor profesionale pentru personalul cu responsabilit i în siguran a circula iei.
Art. 3. - (1) 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., gestionarii de infrastructur feroviar , operatorii de transport feroviar, precum
i operatorii economici - furnizori feroviari - autoriza i s efectueze lucr ri de construire, modernizare,
între inere i reparare a infrastructurii feroviare, care de in i utilizeaz drezine autopropulsate, utilaje
de cale sau alte utilaje similare, înainteaz la CENAFER, respectiv la ASFR, pân la data de 11
februarie 2011, lista i propunerea de planificare a personalului propriu ce urmeaz a fi verificat.
(2) CENAFER, respectiv ASFR comunic c tre operatorii economici prev zu i la alin. (1) data, locul
i ora verific rilor profesionale suplimentare.
(3) Operatorii economici prev zu i la alin. (1) asigur participarea personalului propriu la verificarea
profesional suplimentar , conform planific rii comunicate.
(4) Personalul care absenteaz la verificarea profesional suplimentar planificat este admis în
activitate numai dup efectuarea verific rii profesionale suplimentare dispuse prin prezentul ordin.
Art. 4. - (1) Rezultatele verific rii profesionale suplimentare urmeaz a se centraliza de c tre
institu iile responsabile pân la data de 30 mai 2011 i se prezint , împreun cu concluziile
corespunz toare, conducerii Ministerului Transporturilor i Infrastructurii.
(2) Personalul care nu promoveaz reexaminarea prev zut la art. 1 alin. (2) poate solicita
participarea la o nou reexaminare ce poate fi programat la minimum 15 zile de la data desf ur rii
reexamin rii anterioare.
(3) În situa ia în care personalul nu a promovat nici a doua reexaminare, se procedeaz astfel:
a) personalul prev zut la art. 1 alin. (2) lit. a) va putea fi programat la o nou reexaminare, în
conformitate cu metodologia prev zut la art. 2 alin. (2), numai dup efectuarea unei instruiri
profesionale teoretice;
b) personalului prev zut la art. 1 alin. (2) lit. b) i se va retrage atestatul pe care îl de ine, acesta
putându-se prezenta la o nou atestare, conform prevederilor legale în vigoare.
(4) Autoriza iile personalului cu responsabilit i în siguran a circula iei care nu a promovat
reexaminarea prev zut la art. 1 alin. (2) lit. a) se consider suspendate pân la promovarea unui nou
examen de autorizare, conform prevederilor legale în vigoare. Pe durata suspend rii este interzis
utilizarea acestui personal în activit i cu responsabilit i în siguran a circula iei.
Art. 5. - CENAFER, AFER, 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., gestionarii de infrastructur feroviar , operatorii de transport
feroviar, precum i operatorii economici - furnizori feroviari - autoriza i s efectueze lucr ri de
construire, modernizare, între inere i reparare a infrastructurii feroviare, care de in i utilizeaz
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drezine autopropulsate, utilaje de cale sau altele similare acestora vor duce la îndeplinire prevederile
prezentului ordin.
Art. 6. - Prezentul ordin se public în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul transporturilor i infrastructurii,
Anca Daniela Boagiu

Bucure ti, 28 ianuarie 2011.
Nr. 79.
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