Ministerul Transporturilor, Construc iilor i Turismului - Ordin nr. 880/2005 din 03 iunie 2005

Ordinul nr. 880/2005 pentru aprobarea procedurilor de aplicare a
prevederilor Ordonan ei Guvernului nr. 60/2004 privind reglement rile
referitoare la construirea, între inerea, repararea i exploatarea c ilor
ferate, altele decât cele administrate de Compania Na ional de C i
Ferate C.F.R. - S.A.
În vigoare de la 01 iulie 2005
Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 566 din 01 iulie 2005. Nu exist modific ri pân la 28 iulie
2014.
În temeiul prevederilor art. 5 alin. (4) i ale art. 21 alin. (2) din Normele metodologice de aplicare a
prevederilor Ordonan ei Guvernului nr. 60/2004 privind reglement rile referitoare la construirea,
între inerea, repararea i exploatarea c ilor ferate, altele decât cele administrate de Compania
Na ional de C i Ferate "C.F.R." - S.A., aprobate prin Hot rârea Guvernului nr. 2.299/2004, precum i
ale art. 5 alin. (4) din Hot rârea Guvernului nr. 412/2004 privind organizarea i func ionarea Ministerului
Transporturilor, Construc iilor i Turismului, cu modific rile i complet rile ulterioare,
ministrul transporturilor, construc iilor i turismului emite urm torul ordin:
Art. 1. - Se aprob procedurile prev zute în anexele nr. 1-5, care fac parte integrant din prezentul
ordin, respectiv:
a) Procedura pentru ob inerea aprob rii Ministerului Transporturilor, Construc iilor i Turismului
privind construirea unei linii ferate industriale (LFI) noi, prev zut în anexa nr. 1;
b) Procedura pentru ob inerea aprob rii Ministerului Transporturilor, Construc iilor i Turismului
privind modificarea unei LFI existente, prev zut în anexa nr. 2;
c) Procedura pentru ob inerea aprob rii Ministerului Transporturilor, Construc iilor i Turismului
privind desfiin area unei LFI existente, prev zut în anexa nr. 3;
d) Procedura privind acordarea, completarea/modificarea, suspendarea sau retragerea autoriza iei
de exploatare a unei LFI, prev zut în anexa nr. 4;
e) Componen a comisiei de examinare a documenta iei i de verificare pe teren a datelor cuprinse în
aceasta, prev zut în anexa nr. 5.
Art. 2. - La data public rii prezentului ordin, art. 1.1 i 3.1 din anexa nr. 1 "Sectorul de c i ferate",
partea I lit. C, precum i articolele de la lit. B, aferente racordurilor liniilor ferate industriale, din Ordinul
ministrului transporturilor nr. 158/1996 privind emiterea acordurilor Ministerului Transporturilor la
documenta iile tehnico-economice ale investi iilor sau la documenta iile tehnice de sistematizare
pentru ter i î i înceteaz aplicabilitatea.
Art. 3. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.
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ANEXA Nr. 1

Ministerul Transporturilor, Construc iilor i Turismului - Procedur din 03 iunie 2005

Procedura pentru ob inerea aprob rii Ministerului Transporturilor,
Construc iilor i Turismului privind construirea unei linii ferate
industriale (LFI) noi din 03.06.2005
În vigoare de la 01 iulie 2005
Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 566 din 01 iulie 2005. Nu exist modific ri pân la 28 iulie
2014.
CAPITOLUL I
Ob inerea avizului de principiu pentru construirea unei linii ferate
industriale noi de la regionala CFR teritorial
Art. 1. - În cuprinsul prezentului ordin se vor utiliza urm toarele abrevieri:
a) MTCT - Ministerul Transporturilor, Construc iilor i Turismului;
b) AFER - Autoritatea Feroviar Român - AFER;
c) CFR - Compania Na ional de C i Ferate "C.F.R." - S.A.;
d) DGIAC - Direc ia general investi ii, achizi ii i concesiuni;
e) LFI - linie ferat industrial .
Art. 2. - (1) Pentru ob inerea avizului de construire a unei LFI noi, viitorul beneficiar al acesteia va
înainta la regionala CFR teritorial o cerere de solicitare a avizului de principiu al acesteia.
(2) Regionala CFR teritorial va analiza implica iile construirii unei noi LFI, va convoca comisia de
examinare i verificare pe teren i va stabili în principiu cerin ele necesar a fi îndeplinite, referitoare la:
a) amplasamentul LFI;
b) solu ia de racordare a LFI la infrastructura CFR;
c) travers ri de re ele de utilit i (electrice, gaze, ap etc.);
d) travers ri de c i de comunica ie;
e) capacitatea de transport a CFR fa de sporul de trafic adus de o LFI nou ;
f) eventuale modific ri impuse la infrastructura CFR de construc ia noii LFI;
g) acordul gestionarului liniei CFR neinteroperabile, dac este cazul.
(3) Toate datele prev zute la alin. (2) vor fi comunicate beneficiarului LFI în termen de maximum 15
zile calendaristice de la primirea cererii.
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Art. 3. - În cazul în care o LFI nou necesit proiectarea unei jonc iuni la infrastructura feroviar a
CFR i, eventual, modificarea infrastructurii feroviare a CFR pentru a prelua sporul de capacitate de
transport, acest lucru va fi men ionat în mod explicit în analiza implica iilor construirii LFI, precizânduse i faptul c toate costurile de proiectare i construc ie ale acestor lucr ri vor constitui tariful de
racordare pe care îl va pl ti beneficiarul LFI c tre CFR, iar lucr rile rezultate vor fi trecute, dup
realizare, în proprietatea CFR.
Art. 4. - Dup însu irea de c tre beneficiarul LFI a tuturor observa iilor i propunerilor CFR, acestea
vor fi consemnate într-un proces-verbal ce va fi semnat de beneficiarul LFI i de reprezentantul CFR.
Art. 5. - Beneficiarul LFI se angajeaz prin procesul-verbal s asigure finan area din resurse proprii
a costurilor proiect rii construc iei LFI, iar pentru cazurile care se încadreaz în prevederile art. 3,
beneficiarul LFI va asigura finan area din fonduri proprii, într-un proiect separat, a jonc iunii i,
respectiv, a modific rii infrastructurii feroviare a CFR pentru a prelua sporul de capacitate de transport
pentru exploatarea unei LFI noi.
Art. 6. - Pentru cazurile care se încadreaz în prevederile art. 3, beneficiarul LFI i CFR se pot
angaja prin procesul-verbal ca întocmirea celor dou proiecte s se realizeze prin una dintre
urm toarele proceduri:
a) de c tre acela i proiectant, autorizat de AFER, printr-un singur contract, dac CFR i beneficiarul
LFI agreeaz proiectantul respectiv;
b) de c tre proiectan i diferi i, autoriza i de AFER, rezultând proiecte separate, pentru LFI, respectiv
pentru lucr rile de modificare a infrastructurii CFR, pe baza finan rii ambelor lucr ri de c tre
beneficiarul LFI.
Art. 7. - Pentru cazurile prev zute la art. 3, proiectul pentru jonc iune i modificarea infrastructurii
CFR se va realiza în maximum 60 de zile de la asigurarea finan rii acestuia de c tre beneficiarul LFI,
iar documenta ia rezultat va fi predat astfel: la regionala CFR teritorial , 3 exemplare, iar la
beneficiarul LFI, un exemplar.
Art. 8. - (1) În maximum 5 zile lucr toare de la semnarea procesului-verbal regionala CFR teritorial
va emite avizul de principiu, pe care îl va transmite beneficiarului LFI în termen de 3 zile lucr toare,
aviz care, împreun cu sarcinile consemnate în procesul-verbal, se va constitui în datele primare
pentru întocmirea proiectului LFI.
(2) Pentru cazurile care se încadreaz în prevederile art. 3, regionala CFR teritorial va emite avizul
de principiu, pe care îl va remite beneficiarului LFI numai dup asigurarea de c tre acesta a resurselor
financiare pentru proiectarea jonc iunii la infrastructura feroviar a CFR i, eventual, modificarea
infrastructurii feroviare a CFR pentru a prelua sporul de capacitate de transport.
Art. 9. - (1) Pentru cazurile prev zute la lit. b) a art. 6, CFR poate solicita, tot pe baza finan rii de
tre beneficiarul LFI, o expertiz a proiectului, cu un proiectant ales de CFR, pentru realizarea
jonc iunii i, respectiv, a modific rii infrastructurii feroviare a CFR pentru a prelua sporul de capacitate
de transport pentru exploatarea unei LFI noi, pentru lucr ri cu caracter special, care sunt legate de
integrarea noii construc ii în schema centraliz rii electrodinamice (CED) a sta iei, în sisteme
automatizate de control al traficului, în sisteme informatice feroviare sau în alte cazuri similare. Situa ia
aceasta trebuie men ionat , de asemenea, în procesul-verbal semnat de beneficiarul LFI i de
reprezentantul CFR.
(2) În cazul în care beneficiarul LFI are obiec iuni la unele condi ii impuse de CFR, el se poate
adresa la AFER, care analizeaz situa ia în vederea medierii.
CAPITOLUL II
Documenta ia necesar pentru construirea unei LFI noi i pentru
construirea jonc iunii i modificarea infrastructurii CFR, impuse de LFI
Art. 10. - Beneficiarul unei LFI noi va întocmi cu un proiectant autorizat de AFER documenta ia
necesar construc iei unei LFI noi, care va cuprinde piese scrise, piese desenate i documente
suplimentare.
Art. 11. - (1) Piesele scrise vor fi alc tuite din memoriul tehnic i din memoriul de exploatare a LFI.
(2) Memoriul tehnic al LFI va cuprinde:
a) scopul LFI;
b) denumirea liniei la care se racordeaz noua LFI i kilometrajul jonc iunii;
c) descrierea sumar a traseului, cu localit ile str
tute;
d) sta ia de racord;
e) traficul estimat;
f) încruci rile cu alte c i de comunica ie, modul de încruci are;
g) cursurile de ape traversate, lucr rile de art ;
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h) intersec iile de conducte subterane sau aeriene;
i) elementele caracteristice ale suprastructurii c ii;
j) felul trac iunii;
k) instala iile feroviare;
l) capacitatea de transport;
m) existen a sau inexisten a lucr rilor pentru noua LFI, care s fie situate în zonele de siguran sau
de protec ie ale infrastructurii CFR.
(3) Memoriul de exploatare a LFI va cuprinde:
a) mijloacele de remorcare i manevrare;
b) mijloacele mecanizate de înc rcare-desc rcare a vagoanelor;
c) mijloacele de cânt rire a vagoanelor;
d) capacitatea de garare - num rul de vagoane;
e) programul de func ionare a LFI;
f) procesul tehnologic general al LFI;
g) capacitatea de circula ie i manevr - vagoane/trenuri/tone.
Art. 12. - Piesele desenate vor fi urm toarele:
a) planul de încadrare în zon , scara 1:20.000, cuprinzând:
1. traseul LFI, kilometrat;
2. c ile de comunica ii intersectate;
3. cursurile de ape traversate, lucr rile de art ;
4. punctele de sec ionare, dac este cazul;
b) planul de situa ie, scara 1:2.000 sau 1:1.000, cuprinzând:
1. aparatele de cale;
2. elementele curbelor;
c) profilul în lung, declivit i;
d) profilurile transversale, profilurile transversale tip.
Art. 13. - Documentele suplimentare necesare sunt:
a) actele de identificare a beneficiarului unei LFI noi;
b) actele de proprietate sau de concesiune asupra terenului;
c) declara ia legalizat c terenul nu este în litigiu;
d) acordurile celorlal i proprietari de LFI, dac sunt afecta i de lucr rile unei LFI noi;
e) acordul gestionarului liniei CFR neinteroperabile, dac este cazul;
f) procesul-verbal încheiat între beneficiarul LFI i regionala CFR teritorial , în conformitate cu
prevederile prezentei proceduri;
g) dovada achit rii c tre CFR a costului proiect rii modific rii infrastructurii CFR.
Art. 14. - CFR sau beneficiarul unei LFI noi, dup caz, va întocmi cu un proiectant autorizat de
AFER documenta ia necesar pentru construirea jonc iunii i modificarea infrastructurii CFR, care va
cuprinde piese scrise, piese desenate i documente suplimentare.
Art. 15. - (1) Piesele scrise pentru cazul prev zut la art. 14 vor cuprinde memoriul tehnic i
memoriul de exploatare.
(2) Memoriul tehnic al jonc iunii LFI va cuprinde:
a) scopul LFI;
b) sta ia de racord;
c) traficul estimat;
d) travers rile de conducte i cabluri subterane sau aeriene în zona sta iei CFR, dac este cazul;
e) elementele caracteristice ale suprastructurii c ii;
f) felul trac iunii;
g) instala iile feroviare;
h) capacitatea de transport;
i) kilometrajul jonc iunii;
j) datele privind existen a unor lucr ri pentru noua LFI, care sunt situate în zonele de siguran sau
de protec ie ale infrastructurii CFR, suprafe ele de teren CFR ocupate.
(3) Memoriul de exploatare a jonc iunii LFI va cuprinde:
a) mijloacele de remorcare i manevrare;
b) mijloacele mecanizate de înc rcare-desc rcare a vagoanelor;
c) mijloacele de cânt rire a vagoanelor;
d) capacitatea de garare;
e) programul de func ionare a LFI;
f) procesul tehnologic general al LFI;
g) capacitatea de circula ie i manevr - vagoane/trenuri/tone.
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Art. 16. - Piesele desenate vor fi urm toarele:
a) planul de încadrare în zon , scara 1:20.000;
b) planul de situa ie, scara 1:2.000 sau 1:1.000, cuprinzând:
- aparatele de cale;
- elementele curbelor;
c) profilul în lung, declivit i;
d) profilurile transversale, profilurile transversale tip.
Art. 17. - Documentele suplimentare necesare pentru cazul prev zut la art. 14 sunt:
a) procesul-verbal încheiat între beneficiarul LFI i regionala CFR teritorial , în conformitate cu
prevederile prezentei proceduri;
b) dovada achit rii c tre CFR a costului proiect rii modific rii infrastructurii CFR.
CAPITOLUL III
Ob inerea acordului MTCT de amplasament al unei LFI noi, a acordului
de racordare a LFI la infrastructura CFR i a
aviz rii tarifului de racordare
Art. 18. - Beneficiarul LFI va înainta o cerere c tre inspectoratul AFER teritorial pentru aprobarea
construc iei unei LFI noi, ob inerea acordului de racordare la infrastructura feroviar a CFR i pentru
stabilirea tarifului de racordare, înso it de documenta ia prev zut la cap. II, în 4 exemplare.
Art. 19. - Inspectoratul AFER teritorial va verifica dac documenta ia depus con ine toate piesele
prev zute în prezenta procedur , dup care, în termen de 5 zile lucr toare de la primirea acesteia, o
va înainta la AFER.
Art. 20. - AFER va examina documenta ia i, în termen de 15 zile lucr toare de la primirea ei, o va
transmite la CFR, în vederea ob inerii avizului de construire a unei LFI noi.
Art. 21. - (1) Pentru verificarea pe teren a datelor cuprinse în documenta ia înaintat de beneficiarul
LFI, în vederea emiterii avizului, CFR va convoca o comisie constituit în conformitate cu prevederile
anexei nr. 5.
(2) Avizul CFR va cuprinde i acordul de racordare la infrastructura CFR, acordul de modificare a
infrastructurii CFR, precum i valoarea estimat a tarifului de racordare la infrastructura CFR, pe baza
proiectului de realizare a jonc iunii i a modific rii infrastructurii CFR.
(3) Tariful de racordare cuprinde cheltuielile de proiectare i cheltuielile de execu ie a jonc iunii i a
modific rii infrastructurii CFR.
(4) CFR va men iona valoarea achitat de beneficiarul LFI pentru proiectare.
(5) Documenta ia aferent tarifului de racordare se va transmite împreun cu avizul CFR c tre
AFER, în termen de 30 de zile lucr toare de la primirea documenta iei complete.
Art. 22. - Dup examinarea documenta iei men ionate la alin. (5) al art. 21, AFER va emite avizul
pentru construirea unei LFI noi i va înainta documenta ia, înso it de avizul CFR i de avizul AFER,
tre MTCT-DGIAC, în termen de 5 zile lucr toare de la primirea acestuia.
Art. 23. - (1) MTCT-DGIAC va analiza documenta ia i, în termen de 20 de zile lucr toare de la
primirea ei, va elibera acordul de amplasament al unei LFI noi, iar dac este cazul, acordul de
racordare a unei LFI noi la CFR, precum i aprobarea tarifului de racordare, în urma aviz rii acestuia
de c tre Consiliul tehnico-economic al MTCT.
(2) Aceste avize constituie aprobarea MTCT pentru construirea unei LFI noi i vor fi transmise c tre
AFER.
Art. 24. - AFER va transmite documenta ia avizat c tre beneficiarul unei LFI noi, în termen de 5
zile de la primirea aprob rii MTCT.
Art. 25. - CFR va comunica tariful de racordare, avizat de c tre MTCT, beneficiarului unei LFI noi.
Art. 26. - (1) AFER va înregistra în eviden a sa toate LFI noi i va verifica periodic dac sunt
respectate condi iile impuse din punct de vedere constructiv la aprobarea construc iei acestor linii.
(2) În cazul în care la aceste verific ri sunt sesizate lucr ri care nu respect autoriza ia, AFER va
în tiin a Inspectoratul de Stat în Construc ii pentru luarea m surilor legale care se impun.
CAPITOLUL IV
Ob inerea autoriza iei de lucru în zonele de siguran
i de protec ie ale infrastructurii CFR
Art. 27. - Dup avizarea unei LFI noi, racordat direct sau prin intermediul altei LFI la infrastructura
CFR, în cazul în care lucr rile de execu ie a unei LFI noi afecteaz zonele de siguran sau de
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protec ie ale infrastructurii CFR, beneficiarul LFI va depune la regionala CFR teritorial cererea de
ob inere a autoriza iei de lucru în zonele sus-men ionate.
Art. 28. - Autoriza ia de lucru în zonele de siguran
i de protec ie ale CFR va fi eliberat numai
dup achitarea de c tre beneficiarul LFI a tarifului de racordare.
Art. 29. - Regionala CFR teritorial va elibera autoriza ia de lucru în zonele de siguran
i de
protec ie ale infrastructurii CFR, în termen de 10 zile de la primirea cererii din partea beneficiarului
unei LFI noi.
Art. 30. - Termenul de valabilitate a autoriza iei de lucru în zonele de siguran sau de protec ie ale
infrastructurii CFR este de 6 luni, cu drept de prelungire o singur dat pentru 3 luni.
CAPITOLUL V
Contesta ii
Art. 31. - Contesta iile la deciziile organelor care aprob cererile beneficiarilor de LFI se vor depune
la sediul acestora, în termen de 5 zile lucr toare de la primirea comunic rii scrise.
Art. 32. - Solu ionarea contesta iilor se va face de c tre organele competente, în termen de 30 de
zile lucr toare de la data depunerii acestora, iar decizia de solu ionare se comunic în scris
contestatarului.
Art. 33. - Deciziile de solu ionare a contesta iilor pot fi atacate în justi ie, la instan a judec toreasc
competent , potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004.
Ministerul Transporturilor, Construc iilor i Turismului - Procedur din 03 iunie 2005

ANEXA Nr. 2

Procedura pentru ob inerea aprob rii Ministerului Transporturilor,
Construc iilor i Turismului privind modificarea unei LFI existente din
03.06.2005
În vigoare de la 01 iulie 2005
Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 566 din 01 iulie 2005. Nu exist modific ri pân la 28 iulie
2014.
CAPITOLUL I
Ob inerea de c tre beneficiarul unei LFI a avizului de principiu de
la regionala CFR teritorial , pentru modificarea LFI
Art. 1. - Beneficiarul LFI va înainta la regionala CFR teritorial o cerere în care solicit avizul de
principiu al acesteia pentru modificarea LFI existente.
Art. 2. - (1) Regionala CFR teritorial va analiza implica iile modific rii LFI, va convoca comisia de
examinare i verificare pe teren i va stabili în principiu datele necesare a fi îndeplinite, referitoare la:
a) modificarea amplasamentului LFI existente;
b) modificarea solu iei de racordare a LFI la infrastructura CFR;
c) travers ri de re ele de utilit i pe por iunea LFI modificat ;
d) travers ri de c i de comunica ie, dac este cazul;
e) sporul de capacitate de transport a CFR, impus de modific rile aduse LFI existente;
f) eventuale modific ri impuse la infrastructura CFR de modific rile LFI.
(2) Toate datele prev zute la alin. (1) vor fi comunicate beneficiarului LFI, în termen de maximum 15
zile calendaristice de la primirea cererii.
Art. 3. - În cazul în care modificarea LFI necesit proiectarea unei noi jonc iuni la infrastructura
feroviar a CFR i, eventual, modificarea infrastructurii feroviare a CFR pentru a prelua sporul de
capacitate de transport, acest lucru va fi men ionat în mod explicit în analiza implica iilor modific rii
LFI, precizându-se i faptul c toate costurile de proiectare i construc ie a acestor lucr ri vor constitui
tariful de racordare pe care îl va pl ti beneficiarul LFI c tre CFR, iar lucr rile rezultate vor fi trecute
dup realizare în proprietatea CFR.

6

Art. 4. - Dup însu irea de c tre beneficiarul LFI a tuturor observa iilor i propunerilor CFR, acestea
vor fi consemnate într-un proces-verbal ce va fi semnat de beneficiarul LFI i de reprezentantul CFR.
Art. 5. - Beneficiarul LFI se angajeaz prin procesul-verbal s asigure finan area din resurse proprii
a costurilor proiect rii modific rii LFI, iar pentru cazurile care se încadreaz în prevederile art. 3 din
prezenta procedur , beneficiarul LFI va asigura finan area din fonduri proprii, într-un proiect separat, i
a jonc iunii, respectiv a modific rii infrastructurii feroviare a CFR pentru a prelua sporul de capacitate
de transport în vederea exploat rii LFI modificate.
Art. 6. - Pentru cazurile care se încadreaz în prevederile art. 3 din prezenta procedur ,
beneficiarul LFI i CFR se pot angaja prin procesul-verbal ca întocmirea celor dou proiecte s se
realizeze prin una dintre urm toarele proceduri:
a) de c tre acela i proiectant, autorizat de AFER, printr-un singur contract, dac CFR i beneficiarul
LFI agreeaz proiectantul respectiv;
b) de c tre proiectan i diferi i, autoriza i de AFER, rezultând proiecte separate pentru LFI, respectiv
pentru lucr rile de modificare a infrastructurii CFR, pe baza finan rii ambelor de c tre beneficiarul
LFI.
Art. 7. - Pentru cazurile care se încadreaz în prevederile art. 3 din prezenta procedur , proiectul
pentru jonc iune i modificarea infrastructurii CFR se va realiza în maximum 60 de zile lucr toare de la
asigurarea finan rii acestuia de c tre beneficiarul LFI, iar documenta ia rezultat va fi predat
regionalei CFR în trei exemplare, iar un exemplar beneficiarului LFI.
Art. 8. - (1) Dup semnarea procesului-verbal, CFR va emite avizul de principiu pe care îl va
transmite beneficiarului LFI, în termen de 5 zile lucr toare, aviz care împreun cu condi iile
consemnate în procesul-verbal se vor constitui în datele primare pentru întocmirea proiectului
modific rii LFI.
(2) Pentru cazurile care se încadreaz în prevederile art. 3 din prezenta procedur , regionala CFR
teritorial va emite avizul de principiu, pe care îl va remite beneficiarului LFI numai dup asigurarea de
tre acesta a resurselor financiare pentru proiectarea jonc iunii la infrastructura feroviar a CFR i,
eventual, modificarea infrastructurii feroviare a CFR pentru a prelua sporul de capacitate de transport.
Art. 9. - (1) Pentru cazurile prev zute la lit. b) alin. (1) al art. 6, CFR poate solicita, tot pe baza
finan rii beneficiarului LFI, o expertiz a proiectului, cu un proiectant ales de CFR, pentru realizarea
jonc iunii i, respectiv, a modific rii infrastructurii feroviare a CFR, pentru lucr ri cu caracter special,
care sunt legate de integrarea LFI modificate în schema CED a sta iei, în sisteme automatizate de
control al traficului, în sisteme informatice feroviare sau în alte cazuri similare. Situa ia aceasta trebuie
men ionat , de asemenea, în procesul-verbal semnat de beneficiarul LFI i CFR.
(2) În cazul în care beneficiarul LFI are obiec ii la unele condi ii impuse de CFR, el se poate adresa
la AFER, care analizeaz situa ia în vederea medierii.
CAPITOLUL II
Documenta ia necesar pentru modificarea unei LFI i pentru construirea
jonc iunii i a modific rii infrastructurii CFR, dac este cazul
Art. 10. - Beneficiarul LFI modificate va întocmi cu un proiectant autorizat de AFER documenta ia
necesar modific rii LFI, care va cuprinde piese scrise, piese desenate i documente suplimentare.
Art. 11. - (1) Piesele scrise vor fi alc tuite din memoriul tehnic i memoriul de exploatare al LFI care
se modific .
(2) Memoriul tehnic al LFI modificate va cuprinde, dup caz, urm toarele:
a) scopul modific rii LFI;
b) descrierea sumar a modific rilor propuse;
c) sta ia de racord;
d) traficul estimat;
e) încruci rile cu alte c i de comunica ie, modul de încruci are;
f) cursurile de ape traversate;
g) intersec iile de conducte subterane sau aeriene;
h) elementele caracteristice ale suprastructurii c ii;
i) felul trac iunii;
j) instala iile feroviare;
k) capacitatea de transport;
l) kilometrajul jonc iunii, când este cazul;
m) dac exist lucr ri pentru modificarea LFI care sunt situate în zonele de siguran sau de
protec ie ale infrastructurii CFR.
(3) Memoriul de exploatare a LFI modificate va cuprinde, dup caz, urm toarele:
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a) mijloacele de remorcare i manevrare;
b) mijloacele mecanizate de înc rcare-desc rcare a vagoanelor;
c) mijloacele de cânt rire a vagoanelor;
d) capacitatea de garare;
e) programul de func ionare a liniei modificate;
f) procesul tehnologic general al liniei modificate;
g) capacitatea de circula ie i manevr - vagoane/trenuri/tone.
Art. 12. - Piesele desenate vor fi urm toarele:
a) plan de încadrare în zon , scara 1:20.000, cuprinzând:
1. traseul LFI modificate, kilometrat;
2. c ile de comunica ii intersectate, dac este cazul;
3. cursurile de ape traversate, dac este cazul;
4. punctele de sec ionare, dac este cazul;
b) plan de situa ie, scara 1:2.000 sau 1:1.000, cuprinzând:
1. aparatele de cale;
2. elementele curbelor modificate;
c) profilul în lung modificat, declivit i;
d) profiluri transversale, profiluri transversale tip.
Art. 13. - Documente suplimentare necesare:
a) actele de identificare a beneficiarului LFI modificate;
b) actele de proprietate sau de concesiune asupra terenului, dac este cazul;
c) declara ia legalizat c terenul nu este în litigiu;
d) acordurile celorlal i proprietari de LFI, dac sunt afecta i de lucr rile de modificare a LFI;
e) procesul-verbal încheiat între beneficiarul LFI i regionala CFR teritorial , în conformitate cu
prevederile prezentei proceduri;
f) dovada achit rii c tre CFR a costului proiect rii modific rii infrastructurii CFR.
Art. 14. - CFR sau beneficiarul LFI modificate, dup caz, va întocmi cu un proiectant autorizat de
AFER documenta ia necesar pentru construirea jonc iunii i modificarea infrastructurii CFR, care va
cuprinde piese scrise, piese desenate i documente suplimentare.
Art. 15. - (1) Piesele scrise vor cuprinde memoriul tehnic i memoriul de exploatare.
(2) Memoriul tehnic va cuprinde:
a) scopul modific rii infrastructurii CFR;
b) traficul estimat;
c) travers rile de conducte subterane sau aeriene în zona sta iei CFR afectat de modificarea LFI;
d) elementele caracteristice ale suprastructurii c ii;
e) felul trac iunii;
f) instala iile feroviare;
g) capacitatea de transport;
h) kilometrajul jonc iunii, dac se modific ;
i) datele privind existen a unor lucr ri care sunt situate în zonele de siguran sau de protec ie ale
infrastructurii CFR, suprafe ele de teren CFR ocupate.
(3) Memoriul de exploatare va cuprinde:
a) mijloacele de remorcare i manevrare;
b) mijloacele mecanizate de înc rcare-desc rcare a vagoanelor;
c) mijloacele de cânt rire a vagoanelor;
d) capacitatea de garare;
e) programul de func ionare a liniei modificate;
f) procesul tehnologic general al liniei modificate;
g) capacitatea de circula ie i manevr - vagoane/trenuri/tone.
Art. 16. - Piesele desenate vor fi urm toarele:
a) planul de încadrare în zon , scara 1:20.000;
b) planul de situa ie, scara 1:2.000 sau 1:1.000, cuprinzând:
- aparatele de cale al c ror amplasament a fost modificat;
- elementele curbelor;
c) profilul în lung, declivit i;
d) profiluri transversale.
Art. 17. - Documentele suplimentare necesare pentru cazul prev zut la art. 14 sunt:
a) procesul-verbal încheiat între beneficiarul LFI i regionala CFR teritorial , în conformitate cu
prevederile prezentei proceduri;
b) dovada achit rii c tre CFR a costului proiect rii modific rii infrastructurii CFR.
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CAPITOLUL III
Ob inerea acordului MTCT de amplasament a LFI modificate, a acordului
de racordare a LFI la infrastructura CFR i a stabilirii
tarifului de racordare
Art. 18. - Beneficiarul LFI va înainta o cerere c tre inspectoratul AFER teritorial pentru aprobarea
modific rii LFI, ob inerea acordului de racordare la infrastructura feroviar a CFR i pentru stabilirea
tarifului de racordare, dac este cazul, înso it de documenta ia prev zut la cap. II, în 4 exemplare.
Art. 19. - Inspectoratul AFER teritorial va verifica dac documenta ia depus con ine toate piesele
prev zute în prezenta procedur , dup care, în termen de 5 zile lucr toare de la primirea acesteia, o
va înainta la AFER.
Art. 20. - AFER va examina documenta ia i în termen de 15 zile lucr toare de la primirea ei o va
transmite la CFR în vederea ob inerii avizului de modificare a LFI.
Art. 21. - (1) Pentru verificarea pe teren a datelor cuprinse în documenta ia înaintat de beneficiarul
LFI, în vederea emiterii avizului, CFR va convoca o comisie de examinare a documenta iei a c rei
componen va fi în conformitate cu prevederile anexei nr. 5.
(2) Avizul CFR va cuprinde, dac este cazul, i acordul de racordare la infrastructura CFR, acordul
de modificare a infrastructurii CFR, precum i valoarea estimat a tarifului de racordare la CFR, pe
baza proiectului de realizare a jonc iunii i a modific rii infrastructurii CFR.
(3) Tariful de racordare cuprinde cheltuielile de proiectare i cheltuielile de execu ie a jonc iunii i a
modific rii infrastructurii CFR.
(4) CFR va men iona valoarea achitat de beneficiarul LFI pentru proiectare.
(5) Documenta ia aferent tarifului de racordare se va transmite împreun cu avizul CFR c tre
AFER, în termen de 30 de zile lucr toare de la primirea documenta iei complete.
Art. 22. - Dup examinarea documenta iei, AFER va emite avizul pentru modificarea LFI i va
înainta documenta ia, înso it de avizul CFR i de avizul AFER, c tre MTCT-DGIAC, în termen de 5
zile lucr toare de la primirea avizului CFR.
Art. 23. - (1) MTCT-DGIAC va analiza documenta ia i, în termen de 20 de zile lucr toare de la
primirea ei, va elibera acordul de amplasament al LFI modificate, iar, dac este cazul, acordul de
racordare a LFI modificate la CFR, precum i aprobarea tarifului de racordare, în urma aviz rii
acestuia de c tre Consiliul Tehnico-Economic al MTCT.
(2) Aceste avize constituie aprobarea ministerului pentru modificarea LFI i vor fi transmise c tre
AFER.
Art. 24. - AFER va transmite documenta ia avizat c tre beneficiarul LFI modificate, în termen de 5
zile de la primirea aprob rii MTCT.
Art. 25. - CFR va comunica beneficiarului LFI modificate tariful de racordare avizat de c tre MTCT.
CAPITOLUL IV
Ac iuni ce vor fi întreprinse pentru ob inerea autoriza iei
de lucru în zonele de siguran
i de protec ie
ale infrastructurii CFR
Art. 26. - Beneficiarul unei LFI modificate, care se racordeaz direct sau prin intermediul altei LFI la
infrastructura CFR, iar lucr rile de execu ie a modific rilor LFI afecteaz zonele de siguran sau de
protec ie ale infrastructurii CFR, va depune la regionala CFR teritorial cererea de ob inere a
autoriza iei de lucru în zonele sus-men ionate.
Art. 27. - Autoriza ia de lucru în zonele de siguran
i de protec ie ale infrastructurii CFR va fi
eliberat numai dup achitarea de c tre beneficiarul LFI a tarifului de racordare.
Art. 28. - Regionala CFR teritorial va elibera autoriza ia de lucru în zonele de siguran
i de
protec ie ale infrastructurii CFR, în termen de 10 zile lucr toare de la primirea cererii din partea
beneficiarului LFI modificate.
Art. 29. - Termenul de valabilitate al autoriza iei de lucru în zonele de siguran sau de protec ie ale
infrastructurii CFR este de 6 luni, cu drept de prelungire o singur dat , de 3 luni.
CAPITOLUL V
Contesta ii
Art. 30. - Contesta iile la deciziile organelor care aprob cererile beneficiarilor de LFI se vor depune
la sediul acestora în termen de 5 zile lucr toare de la primirea comunic rii scrise.
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Art. 31. - Solu ionarea contesta iilor se va face de c tre organele competente, în termen de 30 de
zile lucr toare de la data depunerii acestora, iar decizia de solu ionare se comunic în scris
contestatarului.
Art. 32. - Deciziile de solu ionare a contesta iilor pot fi atacate în justi ie, la instan a judec toreasc
competent , potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004.
ANEXA Nr. 3
Ministerul Transporturilor, Construc iilor i Turismului - Procedur din 03 iunie 2005

Procedura pentru ob inerea aprob rii Ministerului Transporturilor,
Construc iilor i Turismului privind desfiin area unei LFI existente din
03.06.2005
În vigoare de la 01 iulie 2005
Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 566 din 01 iulie 2005. Nu exist modific ri pân la 28 iulie
2014.
CAPITOLUL I
Generalit i
Art. 1. - Pentru desfiin area unei LFI existente proprietarul acesteia trebuie s ob in aprobarea din
partea MTCT, în vederea dobândirii documentelor legale care s îi dea dreptul de a proceda la
desfiin area-demolarea LFI care îi apar ine.
Art. 2. - Situa iile în care LFI se poate propune spre desfiin are sunt:
a) LFI nu are rol de tranzit i este conectat direct la re eaua CFR;
b) LFI nu are rol de tranzit i este conectat indirect (prin intermediul altei LFI) la re eaua CFR;
c) LFI are rol de tranzit i este conectat direct la re eaua CFR;
d) LFI are rol de tranzit i este conectat indirect (prin intermediul altei LFI) la re eaua CFR.
Art. 3. - MTCT, AFER i CFR vor prelua de la beneficiarul LFI documenta iile aferente aprob rii
desfiin rii LFI numai dac acestea respect în totalitate prevederile legale privind închiderea
circula iei, pentru fiecare dintre situa iile men ionate la art. 2.
Art. 4. - Singura situa ie în care se poate aproba de c tre MTCT desfiin area unei LFI de tranzit
este aceea în care to i proprietarii de LFI din amonte de aceasta î i dau acordul notificat pentru
desfiin area LFI în cauz .
CAPITOLUL II
Ac iuni ce vor fi întreprinse de beneficiarul unei LFI existente,
în vederea ob inerii acordului de principiu al AFER i al
regionalei CFR teritoriale, dac aceasta este afectat ,
pentru desfiin area LFI existente.
Art. 5. - Beneficiarul LFI va înainta c tre AFER teritorial o cerere în care va solicita avizul de
principiu al acesteia pentru desfiin area LFI existente.
Art. 6. - (1) Inspectoratul AFER teritorial va analiza, împreun cu regionale CFR teritorial ,
implica iile desfiin rii LFI, stabilind în func ie de situa ia concret cerin ele ce trebuie îndeplinite în
ceea ce prive te:
a) situa ia LFI, potrivit prevederilor art. 2 din prezenta procedur ;
b) implica iile desfiin rii LFI asupra traficului feroviar din zon ;
c) tehnologia de desfiin are a LFI existente, specificându-se dac exist sau nu lucr ri în zonele de
siguran
i de protec ie ale infrastructurii CFR.
(2) Toate datele prev zute la alin. (1) vor fi comunicate beneficiarului LFI, în termen de maximum 10
zile lucr toare de la primirea documenta iei complete.
Art. 7. - (1) Dup însu irea de c tre beneficiarul LFI a tuturor observa iilor i propunerilor AFER i
CFR, acestea vor fi consemnate într-un proces-verbal cuprinzând acordul de principiu pentru
desfiin area LFI, semnat de beneficiarul LFI, reprezentantul AFER i reprezentantul CFR, dac este
cazul.
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(2) Cerin ele cuprinse în procesul-verbal vor constitui datele primare ale proiectului de desfiin are a
LFI.
CAPITOLUL III
Documenta ia necesar pentru desfiin area unei LFI existente
Art. 8. - Beneficiarul LFI care se desfiin eaz va întocmi, cu un proiectant autorizat AFER,
documenta ia necesar desfiin rii LFI, care va cuprinde piese scrise, piese desenate i documente
suplimentare.
Art. 9. - Piesele scrise vor fi alc tuite din memoriul tehnic al LFI care se desfiin eaz
i vor
cuprinde:
a) cauza desfiin rii LFI;
b) descrierea sumar a LFI care se desfiin eaz , cu încadrarea acesteia potrivit art. 2 din prezenta
procedur ;
c) date privind existen a unor lucr ri pentru desfiin area LFI, care se vor efectua în zonele de
siguran sau de protec ie ale infrastructurii CFR.
Art. 10. - Piesele desenate vor fi urm toarele:
a) plan de încadrare în zon , scara 1:20.000;
b) traseul LFI care se desfiin eaz , cu toate conexiunile acestuia la alte LFI i/sau la linii CFR;
c) plan de situa ie, scara 1:2.000, în punctele de racord cu infrastructura CFR, în cazul în care exist
lucr ri de desfiin are a LFI care se vor efectua în zonele de siguran sau de protec ie a liniilor CFR.
Art. 11. - Documentele suplimentare necesare sunt:
a) actele de identificare a beneficiarului LFI ce se desfiin eaz ;
b) actele de proprietate sau de concesiune asupra terenului;
c) declara ia legalizat c terenul nu se afl în litigiu;
d) procesul-verbal încheiat între beneficiarul LFI, AFER i regionala CFR teritorial , în conformitate
cu prevederile prezentei proceduri;
e) acordul de desfiin are, notificat, al proprietarilor de LFI din amonte, în cazul în care LFI se afl în
situa ia prev zut la art. 4 din prezenta procedur .
CAPITOLUL IV
Ac iuni necesare pentru ob inerea acordului MTCT
de desfiin are a unei LFI existente; eviden a LFI desfiin ate
Art. 12. - Beneficiarul LFI va înainta c tre inspectoratul teritorial AFER cererea de desfiin are a LFI,
înso it de documenta ia prev zut la cap. III din prezenta procedur .
Art. 13. - Inspectoratul teritorial AFER va verifica dac documenta ia este complet i în termen de
10 zile de la primirea ei o va înainta la AFER în vederea aviz rii.
Art. 14. - În cazul în care desfiin area LFI afecteaz infrastructura CFR, AFER va înainta
documenta ia avizat , în termen de 10 zile lucr toare de la primirea ei, c tre CFR pentru avizare.
Art. 15. - CFR va emite, dac este cazul, avizul pentru desfiin area LFI, pe care îl va remite c tre
AFER în termen de 10 zile lucr toare de la primirea documenta iei.
Art. 16. - AFER va înainta documenta ia, înso it de avizul AFER i eventual al CFR, dac este
cazul, c tre MTCT-DGIAC.
Art. 17. - (1) MTCT-DGIAC va analiza documenta ia i în termen de 20 de zile lucr toare de la
primirea acesteia va elibera acordul de desfiin are a LFI.
(2) Acest acord reprezint aprobarea MTCT pentru desfiin area LFI existente i va fi remis c tre
AFER.
(3) AFER va transmite documenta ia avizat c tre beneficiarul LFI, în termen de 3 zile lucr toare de
la primirea aprob rii MTCT.
Art. 18. - AFER va înregistra în eviden a sa toate LFI propuse spre desfiin are i le va radia din
eviden e din momentul în care acestea vor fi desfiin ate - demolate în fapt.
CAPITOLUL V
Ac iuni ce vor fi întreprinse pentru ob inerea autoriza iei de lucru
în zonele de siguran
i de protec ie ale infrastructurii CFR
Art. 19. - În cazul în care lucr rile de execu ie a desfiin rii LFI afecteaz zonele de siguran sau
de protec ie ale infrastructurii CFR, beneficiarul LFI va depune la regionala CFR teritorial cererea de
ob inere a autoriza iei de lucru în zonele sus-men ionate.
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Art. 20. - Regionala CFR teritorial va elibera autoriza ia de lucru în zonele de siguran
i de
protec ie ale infrastructurii CFR, în termen de 10 zile lucr toare de la primirea cererii din partea
beneficiarului LFI care se desfiin eaz .
Art. 21. - Termenul de valabilitate a autoriza iei de lucru în zonele de siguran sau de protec ie ale
infrastructurii CFR este de 6 luni, cu drept de prelungire o singur dat , pentru 3 luni.
CAPITOLUL VI
Contesta ii
Art. 22. - Contesta iile la deciziile organelor care aprob cererile beneficiarilor de LFI se vor depune
la ace tia în termen de 5 zile lucr toare de la primirea comunic rii scrise.
Art. 23. - Solu ionarea contesta iilor se va face de c tre organele competente, în termen de 30 de
zile lucr toare de la data depunerii acestora, i se comunic în scris contestatarului.
Art. 24. - Deciziile de solu ionare a contesta iilor pot fi atacate în justi ie, la instan a judec toreasc
competent , potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004.

ANEXA Nr. 4
Ministerul Transporturilor, Construc iilor i Turismului - Procedur din 03 iunie 2005

Procedura privind acordarea, completarea/modificarea, suspendarea sau
retragerea autoriza iei de exploatare a LFI din 03.06.2005
În vigoare de la 01 iulie 2005
Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 566 din 01 iulie 2005. Nu exist modific ri pân la 28 iulie
2014.
CAPITOLUL I
Dispozi ii generale
Art. 1. - Activitatea de gestionare a infrastructurii unei LFI i de desf urare a opera iunilor de
manevr i/sau de transport feroviar pe o LFI este permis numai dup ob inerea unei autoriza ii de
exploatare a LFI.
Art. 2. - (1) Exploatarea unei LFI din punct de vedere al opera iunilor de manevr
i/sau de
transport feroviar se poate efectua de c tre proprietarul sau chiria ul LFI, un operator de manevr
feroviar autorizat sau un operator de transport feroviar licen iat.
(2) Pentru exploatarea unei LFI este obligatorie respectarea cerin elor tehnice i tehnologice din
regulamentul tehnic de exploatare a LFI/grupului de LFI i reglement rile de siguran a circula iei i
securitatea transporturilor feroviare prev zute în autoriza ia de exploatare a LFI i anexele la aceasta,
care fac parte integrant din autoriza ia de exploatare a LFI.
Art. 3. - În în elesul prezentei proceduri specifice se utilizeaz urm torii termeni:
a) proprietar de LFI - persoan juridic care de ine în proprietate o LFI sau persoan juridic
mandatat (împuternicit ) de proprietar sau c reia i s-a concesionat dreptul de gestionare i/sau de
exploatare a LFI;
b) autoriza ie de exploatare a unei LFI - document eliberat de AFER unei persoane juridice
proprietare de LFI, prin care se atest faptul c poate efectua activitatea de gestionare a infrastructurii
LFI i de desf urare a opera iunilor de manevr i/sau de transport feroviar pe LFI pân la semnalul
sau macazul (vârful sau, dup caz, marca de siguran a acestuia) care delimiteaz incinta sta iei
CFR la care este racordat LFI sau numai pe LFI, în cazul în care LFI nu are acces la infrastructura
feroviar ;
c) LFI de tranzit - LFI sau o por iune a acesteia care face posibil continuitatea transportului sau
manevrei feroviare pentru to i proprietarii de LFI amplasa i în amonte de ea i care asigur accesul
acestora la infrastructura feroviar public .
Art. 4. - (1) Autoriza ia de exploatare a LFI se acord de AFER la solicitarea proprietarului de LFI.
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(2) În situa ia în care mai mul i proprietari de LFI au acces la infrastructura feroviar public prin
aceea i LFI de tranzit, solicitarea acord rii autoriza iei de exploatare se face de fiecare dintre ace tia,
cu informarea proprietarului LFI de tranzit.
Art. 5. - (1) Autoriza ia de exploatare a LFI este un document cu regim special, nominal i
netransmisibil.
(2) Autoriza ia de exploatare a LFI este valabil pe perioad nelimitat dac se respect condi iile
care au stat la baza acord rii acesteia i a ob inerii vizei periodice la 2 ani.
Art. 6. - Modelul autoriza iei de exploatare a LFI este prev zut în anexa nr. 4A la prezenta
procedur .
Art. 7. - Agen ii economici proprietari de LFI, care au ob inut autoriza ie de exploatare a LFI, sunt
înregistra i de AFER în Registrul autoriza iilor de exploatare a LFI.
Art. 8. - AFER va publica în publica ia "Buletinul AFER" lista cu autoriza iile de exploatare a LFI
acordate, suspendate sau retrase, precum i titularii acestora.
Art. 9. - Personalul AFER, posesor al legitima iei speciale de control i inspec ie de stat, verific pe
durata valabilit ii autoriza iei de func ionare dac sunt respectate cerin ele tehnice, tehnologice i de
siguran a circula iei în gestionarea infrastructurii LFI i în desf urarea opera iunilor de manevr
feroviar i/sau de transport feroviar.
Art. 10. - Activit ile specifice pentru acordarea, vizarea periodic , completarea/modificarea
autoriza iei de exploatare a LFI, eliberarea de duplicate i pentru verificarea suplimentar a st rii
tehnice a LFI în vederea încet rii suspend rii se efectueaz de c tre AFER pe baz de tarife aprobate
conform prevederilor legale în vigoare.
CAPITOLUL II
Acordarea autoriza iei de exploatare a LFI i ob inerea vizei periodice
Art. 11. - Pentru acordarea autoriza iei de exploatare a LFI proprietarul de LFI trebuie s depun la
AFER o cerere înso it de un dosar cu documente, din care s reias urm toarele:
a) datele de identificare a LFI pentru care se solicit acordarea autoriza iei, copie de pe actul de
proprietate, de pe împuternicirea proprietarului LFI sau de pe contractul de concesiune, dup caz;
b) num rul regulamentului tehnic de exploatare a LFI/grupului de LFI aprobat de AFER i data
aprob rii acestuia;
c) dac are angajat un salariat care exercit func ia de responsabil cu siguran a circula iei;
d) dac are angajat un salariat care exercit func ia de consilier de siguran atestat, în cazul în care
pe LFI se desf oar transport de m rfuri periculoase i/sau opera iuni de înc rcare-desc rcare a
acestora;
e) declara ie pe propria r spundere din care s rezulte nominalizarea persoanei juridice care va
desf ura opera iunile de transport feroviar pe LFI, respectiv dac opera iunile de manevr i/sau de
transport feroviar se vor efectua, dup caz, de c tre:
- proprietarul LFI;
- operatorul de manevr feroviar ;
- operatorul de transport feroviar;
f) dac proprietarul LFI dispune de personal propriu de specialitate necesar pentru activitatea de
gestionare i desf urare a opera iunilor de manevr i/sau de transport feroviar pe o LFI, calificat, apt
medical i psihologic i autorizat pentru func iile pe care le exercit ; dac aceste activit i se
desf oar de c tre proprietarul LFI;
g) dac proprietarul LFI asigur între inerea i repararea LFI cu agen i economici autoriza i ca
furnizori feroviari sau în regie proprie; dac este autorizat ca furnizor feroviar;
h) dac proprietarul LFI asigur între inerea i repararea vehiculelor feroviare motoare, de inute în
proprietate, cu agen i economici autoriza i ca furnizori feroviari sau în regie proprie; dac proprietarul
LFI utilizeaz vehicule feroviare motoare proprii;
i) seria i num rul vehiculelor feroviare motoare, de inute în proprietate, cu care se efectueaz
opera iunile de manevr i/sau de transport feroviar, pentru cazul când opera iunile se efectueaz de
tre proprietarul LFI;
j) dac a înfiin at Registrul de revizia liniilor i a instala iilor de siguran a circula iei i a stabilit
personalul abilitat s înscrie în acest registru; dac LFI este deservit de un impiegat de mi care;
k) dac a organizat modul de avizare a accidentelor i evenimentelor feroviare i de îndep rtare a
urm rilor acestora; mijloacele tehnice utilizate pentru îndep rtarea urm rilor;
l) dac a eviden iat por iunile de linii sau de elemente dezafectate, scoase din func iune ori aflate în
conservare i consemnate în eviden e;
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m) dac a identificat categoriile de m rfuri periculoase manevrate i afectarea fronturilor la care
acestea se pot înc rca, desc rca i depozita;
n) dac are structura organizatoric necesar pentru gestionarea infrastructurii LFI i/sau pentru
desf urarea opera iunilor de manevr /de transport feroviar, în cazul în care acestea se efectueaz
de proprietarul LFI;
o) angajamentul scris al proprietarului LFI, conform modelului prev zut în anexa nr. 4B la prezenta
procedur ;
p) dovada achit rii tarifului de acordare a autoriza iei de exploatare a LFI.
Art. 12. - AFER va verifica documentele depuse i va comunica solicitantului, în termen de 10 zile
calendaristice de la depunere, dac dosarul este complet, dac documentele depuse trebuie
completate sau dac mai sunt necesare alte documente pentru completarea dosarului.
Art. 13. - (1) Acordarea autoriza iei de exploatare a LFI se efectueaz de AFER, în termen de
maximum 30 de zile calendaristice de la data comunic rii c tre proprietarul LFI a faptului c dosarul
este complet.
(2) Decizia de neacordare a autoriza iei de exploatare a LFI va fi motivat în scris de AFER.
Art. 14. - (1) Cu cel pu in 30 de zile calendaristice înainte de data expir rii vizei periodice a
autoriza iei de exploatare a LFI, proprietarul LFI va solicita în scris AFER ob inerea vizei periodice.
Solicitarea va fi înso it de dovada achit rii tarifului aferent ob inerii vizei periodice.
(2) Dup o evaluare, AFER va comunica în scris solicitantului, în termen de 30 de zile calendaristice,
decizia privind acordarea sau neacordarea vizei periodice.
(3) Decizia de neacordare a vizei periodice va fi motivat în scris de c tre AFER, consemnându-se
faptul c neconformit ile trebuie remediate în termen de maximum 90 de zile calendaristice.
Art. 15. - (1) Pe perioada celor 90 de zile prev zute la alin. (3) al art. 14, dac neconformit ile
constatate la solicitarea vizei periodice nu sunt de natur s impun modificarea autoriza iei de
exploatare a LFI i nu pun în pericol siguran a circula iei i securitatea transporturilor, se admite
prelungirea valabilit ii autoriza iei de exploatare a LFI.
(2) Dac proprietarul LFI remediaz neconformit ile consemnate în decizia de neacordare a vizei
periodice, în termen de 90 de zile calendaristice de la data comunic rii, AFER va acorda viza
periodic f
a percepe un tarif suplimentar.
(3) Dac proprietarul nu remediaz neconformit ile consemnate în decizia de neacordare a vizei
periodice, la termenul prev zut la alin. (1), acesta este obligat s solicite în termen de 5 zile lucr toare
de la expirarea termenului de 90 de zile calendaristice modificarea autoriza iei de exploatare a LFI.
(4) Dac nu se solicit în termen de 5 zile lucr toare modificarea autoriza iei de exploatare a LFI,
AFER va suspenda autoriza ia.
(5) Suspendarea autoriza iei de exploatare a LFI înceteaz numai dac s-au remediat
neconformit ile, fapt ce se constat de c tre AFER printr-o verificare suplimentar a st rii tehnice a
LFI; verificarea se va face în termen de maximum 10 zile lucr toare de la data solicit rii scrise a
proprietarului LFI i dup achitarea tarifului aferent.
CAPITOLUL III
Completarea sau modificarea autoriza iei de exploatare a LFI
Art. 16. - În perioada de valabilitate a autoriza iei de exploatare AFER poate face completarea sau
modificarea autoriza iei de exploatare, la solicitarea proprietarului de LFI, dac s-au modificat una sau
mai multe dintre cerin ele prev zute la art. 11, mai pu in lit. o) i p).
Art. 17. - (1) Proprietarul LFI este obligat s solicite modificarea autoriza iei de exploatare a LFI i
în cazul în care nu remediaz în termen de maximum 6 luni deficien ele constatate ca urmare a
verific rii st rii tehnice a LFI. Solicitarea scris se va face la AFER în termen de 5 zile lucr toare de la
data expir rii termenului de 6 luni.
(2) Dac deficien ele sunt de natura celor prev zute la art. 30 alin. (3) din normele metodologice
aprobate prin Hot rârea Guvernului nr. 2.299/2004, AFER dispune închiderea operativ a circula iei pe
LFI i suspendarea sau retragerea autoriza iei de exploatare a LFI, dup caz.
Art. 18. - (1) În cazul în care o LFI de tranzit î i schimb proprietarul, conform prevederilor art. 16 lit.
b) i c) din Ordonan a Guvernului nr. 60/2004, cu modific rile ulterioare, actualizarea (modificarea)
regulamentului tehnic de exploatare i a autoriza iei de exploatare a LFI se face dup o procedur
simplificat , conform anexei nr. 4C la prezenta procedur , în sensul c aspectele tehnico-constructive
ale LFI nu se mai verific , noul proprietar trebuind s declare pe propria r spundere faptul c va
respecta cerin ele îndeplinite de vechiul proprietar în gestionarea infrastructurii LFI respective.
(2) Procedura simplificat nu exclude completarea dosarului cu documente prev zute la art. 11 la
care au ap rut modific ri, termenul de r spuns la solicitare fiind de maximum 15 zile calendaristice.
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(3) Termenul de completare i de depunere a dosarului de c tre noul proprietar de LFI nu va dep i
30 de zile calendaristice de la data schimb rii proprietarului de LFI.
Art. 19. - AFER va notifica în scris Companiei Na ionale de C i Ferate "C.F.R." - S.A. despre
modificarea/completarea autoriza iei de exploatare LFI, precum i gestionarului de infrastructur
feroviar neinteroperabil , dac este cazul.
CAPITOLUL IV
Suspendarea sau retragerea autoriza iei de exploatare a LFI
Art. 20. - Dac constat nerespectarea cerin elor tehnice, tehnologice i de siguran a circula iei în
gestionarea infrastructurii LFI i în desf urarea opera iunilor de transport feroviar, înc lc ri grave i
repetate ale reglement rilor specifice de gestionare/exploatare a LFI, AFER va suspenda sau va
retrage autoriza ia de exploatare a LFI.
Art. 21. - Autoriza ia de exploatare a LFI va fi suspendat între 1 i 6 luni în urm toarele cazuri:
a) proprietarul de LFI nu solicit în termen de 5 zile lucr toare modificarea autoriza iei de exploatare
a LFI pentru cazul prev zut la alin. (3) al art. 15;
b) dac deficien ele sunt de natura celor prev zute la alin. (3) al art. 30 din normele metodologice
aprobate prin Hot rârea Guvernului nr. 2.299/2004;
c) LFI nu mai îndepline te cerin ele prev zute în normele tehnice în vigoare;
d) proprietarul unei LFI de tranzit a predat pe baz de contract gestionarea i exploatarea LFI de
tranzit unui proprietar de LFI din amonte, perioada pred rii activit ii de gestionare/exploatare a LFI de
tranzit.
Art. 22. - Autoriza ia de exploatare a LFI va fi retras în urm toarele cazuri:
a) LFI nu mai îndepline te cerin ele prev zute în normele tehnice în vigoare, iar proprietarul declar
nu mai dore te readucerea în parametri a LFI;
b) autoriza ia de exploatare a LFI a fost suspendat în mod repetat pentru deficien e care sunt de
natura celor prev zute la alin. (3) al art. 30 din normele metodologice aprobate prin Hot rârea
Guvernului nr. 2.299/2004;
c) s-au constatat înc lc ri grave i repetate ale reglement rilor specifice de gestionare/exploatare a
LFI;
d) proprietarul unei LFI de tranzit a predat pe baz de contract gestiunea i exploatarea LFI de
tranzit unui proprietar de LFI din amonte, pentru o durat mai mare de 12 luni consecutive, pe
perioada pred rii activit ii de gestionare/ exploatare a LFI de tranzit;
e) proprietarul LFI a ob inut acordul MTCT pentru desfiin area LFI.
Art. 23. - (1) În cazul suspend rii autoriza iei de exploatare a LFI, prin decizia de suspendare se
comunic proprietarului LFI perioada de suspendare, precum i condi iile de desf urare a
opera iunilor de manevr feroviar i/sau de transport feroviar.
(2) Dac prin aplicarea prevederilor alin. (1) se afecteaz activitatea unui proprietar de LFI din
amonte, acesta va fi notificat în scris despre liniile de cale ferat circulabile din cadrul LFI, precum i
despre noile condi ii de desf urare a opera iunilor de manevr feroviar i/sau de transport feroviar
pe LFI de tranzit i despre durata aplic rii acestora.
Art. 24. - AFER va notifica în scris Companiei Na ionale de C i Ferate "C.F.R." - S.A. i
gestionarului de infrastructur feroviar neinteroperabil , dac este cazul, despre cazurile de
suspendare sau de retragere a autoriza iilor de exploatare a LFI.
CAPITOLUL V
Dispozi ii finale
Art. 25. - (1) Contesta iile privind decizia de neacordare, suspendare sau retragere a autoriza iei de
exploatare a LFI, precum i de neacordare a vizei periodice se depun la AFER în termen de 5 zile
lucr toare de la data primirii comunic rii scrise a AFER.
(2) Solu ionarea contesta iilor se face de c tre Consiliul de conducere al AFER, în termen de 30 de
zile calendaristice de la data depunerii acestora.
Art. 26. - În cazul în care contestatarul este nemul umit de solu ia dat de Consiliul de conducere al
AFER, acesta se poate adresa instan elor de contencios administrativ, conform Legii contenciosului
administrativ nr. 554/2004.
Art. 27. - Pierderea sau deteriorarea autoriza iei de exploatare a LFI se comunic de c tre
proprietarul LFI la AFER, în termen de 15 zile calendaristice de la data constat rii. În acest caz AFER
va elibera un duplicat al autoriza iei de exploatare, în baza achit rii tarifului aferent.
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Art. 28. - În cazul în care o LFI este racordat la infrastructura feroviar neinteroperabil ,
gestionarul acesteia, corespunz tor obiectului de activitate, se substituie Companiei Na ionale de C i
Ferate "C.F.R." - S.A. în drepturile i obliga iile ce decurg din raporturile juridice ale acestuia cu
proprietarii de LFI privind accesul i efectuarea opera iunilor de transport feroviar pe infrastructura
feroviar public , cu acordul scris al Companiei Na ionale de C i Ferate "C.F.R." - S.A.
ANEXA Nr. 4A
la procedur
!|||||||¬
§(Stem )§
(recto)
¡|||||||±
ROMÂNIA
MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUC IILOR I TURISMULUI
AUTORITATEA FEROVIAR ROMÂN - AFER
AUTORIZA IE
de exploatare a liniei ferate industriale
Seria ......... Nr. ................
În conformitate cu prevederile Ordonan ei Guvernului nr. 60/2004 privind
reglement rile
referitoare la construirea, între inerea, repararea i exploatarea c ilor
ferate, altele decât
cele administrate de Compania Na ional
de C i Ferate "C.F.R." - S.A.,
aprobat
i modificat
prin Legea nr. 402/2004,
i ale Hot rârii Guvernului nr. 2.299/2004 privind
aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a prevederilor Ordonan ei Guvernului nr. 60/2004:
...........................................................................
....................
(persoana juridic )
cu sediul în localitatea ................., str. .........................
nr. ......., jude ul
(sectorul) ......, înregistrat
la Oficiul Na ional al Registrului
Comer ului .................
la nr. ..........., este autorizat
s
gestioneze infrastructura LFI
........................ .
Persoana juridic
care efectueaz
opera iunile de manevr
i/sau de
transport feroviar pe
LFI
este
...........................................................................
......... .
Prezenta autoriza ie de exploatare a LFI este valabil
pe durat
nelimitat , dac se
respect condi iile care au stat la baza acord rii acesteia i se ob ine
viza periodic la 2
ani.
Data eliber rii .................
Autoritatea Feroviar

Român

- AFER

Director general,
......................
NOT :
1. Anexele (fi ele) la autoriza ia de exploatare a LFI vor con ine în
mod obligatoriu datele
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prev zute la art. 21 alin. (1) din normele metodologice aprobate prin
Hot rârea Guvernului nr.
2.299/2004.
2. Anexele vor con ine
i datele de identificare a autoriza iei de
exploatare a LFI din care
fac parte integrant , data emiterii (modific rii) acestora
i vor fi
certificate sub semn tur .

(verso)
Posesorul autoriza iei de exploatare a LFI are urm toarele obliga ii:
1. s anun e Autoritatea Feroviar Român - AFER despre orice modificare
a datelor din
documentele prezentate la solicitarea autoriza iei de exploatare a LFI;
2. s respecte prescrip iile tehnice, tehnologice, de organizare i de
desf urare a
activit ii de exploatare, stabilite pentru men inerea în parametrii
tehnologici a
infrastructurii
LFI
i
pentru
efectuarea
opera iilor
de
manevr
feroviar /transport feroviar în
condi ii de siguran
a circula iei i de securitate a transporturilor;
3. s men in în stare de func ionare infrastructura feroviar a LFI, cu
instala iile fixe
i cu echipamentele conexe utilizate, precum
i cu materialul rulant
propriu utilizat, conform
normelor tehnice i prevederilor instruc ionale din sistemul de transport
feroviar;
4. s
utilizeze în func iile cu responsabilit i în siguran a
circula iei numai personal
autorizat conform reglement rilor specifice în vigoare;
5. s
asigure accesul nediscriminatoriu pentru vehiculele feroviare
utilizate în cadrul
opera iunilor de manevr sau de transport de c tre ceilal i de in tori de
LFI din amonte sau
pentru operatorii de manevr /transport feroviar care efectueaz presta ii
pentru ace tia, dac
de ine LFI de tranzit;
6. s
permit
accesul în unitatea proprie (unit ile proprii) al
personalului Autorit ii
Feroviare Române - AFER în exercitarea atribu iilor de inspec ie i control
de stat i de
verificare a st rii tehnice a LFI; s
furnizeze, la cerere, datele,
informa iile i documentele
necesare verific rii modului de gestionare i de exploatare a LFI i de
îndeplinire a
condi iilor care au stat la baza eliber rii autoriza iei de exploatare a
LFI.
Posesorul autoriza iei de exploatare are urm toarele drepturi:
1. s desf oare activitatea de gestionare a infrastructurii LFI i de
efectuare a
opera iunilor de manevr feroviar
i/sau de transport feroviar pe LFI în
condi iile prev zute
în prezenta autoriza ie i în anexele la aceasta;
2.*) s
efectueze opera ii de manevr
feroviar
i/sau de transport
feroviar, pe baz de
contracte, cu:
a) operatori de transport feroviar licen ia i, de in tori de certificat
de siguran
i
certificat de operare pentru manevr pe LFI respectiv
i în sta ia CFR
care deserve te LFI;
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b) operatori de manevr feroviar autoriza i, de in tori de certificat
de operare pentru
manevr pe LFI respectiv
i sta ia CFR care deserve te LFI;
3.*) s efectueze opera iuni de manevr feroviar pe LFI cu personal
propriu autorizat
conform reglement rilor specifice în vigoare;
4.*) s efectueze opera iuni de manevr feroviar în interes propriu pe
liniile sta iei CFR
care deserve te LFI proprie, numai dac îndepline te cerin ele obligatorii
i dup încheierea
cu CFR a contractului de exploatare.
___________
*) În func ie de solicitare
i de îndeplinirea condi iilor se va
înscrie, dup caz, pct. 2
lit. a) sau b), pct. 3 i/sau pct. 4.
VIZE PERIODICE
!||||||||||||||||||`||||||||||||||||||`||||||||||||||||||`|||||||||||||||||
|`|||||||||||||||||¬
§ Valabil pân
§ Valabil pân
§ Valabil pân
§ Valabil pân
§ Valabil pân
§
§
la data de
§
la data de
§
la data de
§
la data de
§
la data de
§
§..................§..................§..................§.................
.§.................§
§
DIRECTOR
§
DIRECTOR
§
DIRECTOR
§
DIRECTOR
§
DIRECTOR
§
§
GENERAL,
§
GENERAL,
§
GENERAL,
§
GENERAL,
§
GENERAL,
§
§..................§..................§..................§.................
.§.................§
§
L.S.
§
L.S.
§
L.S.
§
L.S.
§
L.S.
§
¡||||||||||||||||||°||||||||||||||||||°||||||||||||||||||°|||||||||||||||||
|°|||||||||||||||||±</PRE
ANEXA Nr. 4B
la procedur
ANGAJAMENT
.........................., cu sediul în localitatea ................,
str. ................
(persoana juridic )
nr. ..., jude ul ............, telefon ..........., fax ..............,
înregistrat la Oficiul
Na ional
al
Registrului
Comer ului
....................
la
nr.
..............., având codul CUI
nr. ..............., codul fiscal nr. ............
i contul nr.
.................., deschis la
Banca
.............,
filiala
...............,
reprezentat
prin
...............................
(func ia,
numele i prenumele)
se angajeaz ca pe perioada de valabilitate a autoriza iei de exploatare a
LFI ...............:
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1. s anun e Autoritatea Feroviar Român - AFER despre orice modificare
a datelor din
documentele prezentate la solicitarea acord rii autoriza iei de exploatare
a LFI;
2. s respecte prescrip iile tehnice, tehnologice, de organizare i de
desf urare a
activit ii de exploatare, stabilite pentru men inerea în parametrii
tehnologici a
infrastructurii LFI, în vederea efectu rii opera iilor de manevr
feroviar /transport feroviar
în condi ii de siguran
a circula iei i de securitate a transporturilor;
3. s men in în stare de func ionare infrastructura feroviar a LFI cu
toate instala iile
fixe i cu echipamentele conexe utilizate, precum i cu materialul rulant
propriu utilizat,
conform normelor tehnice
i prevederilor instruc ionale din sistemul de
transport feroviar;
4. s
utilizeze în func iile cu responsabilit i în siguran a
circula iei numai personal
autorizat conform reglement rilor specifice în vigoare;
5. s
asigure accesul nediscriminatoriu pentru vehiculele feroviare
utilizate în cadrul
opera iunilor de manevr sau de transport de c tre ceilal i de in tori de
LFI din amonte sau
pentru operatorii de manevr feroviar /transport feroviar care efectueaz
presta ii pentru
ace tia, dac de ine LFI de tranzit;
6. s
permit
accesul în unitatea proprie (unit ile proprii) al
personalului Autorit ii
Feroviare Române - AFER în exercitarea atribu iilor de inspec ie i control
de stat i de
verificare a st rii tehnice a LFI; s
furnizeze, la cerere, datele,
informa iile i documentele
necesare verific rii modului de gestionare
i exploatare a LFI
i de
îndeplinire a condi iilor
care au stat la baza eliber rii autoriza iei de exploatare a LFI.
Data
.................
..............................................................
(numele
i prenumele, func ia, semn tura
i tampila unit ii)
ANEXA Nr. 4C
la procedur
PROCEDUR SIMPLIFICAT
privind actualizarea (modificarea) regulamentului tehnic de
exploatare i a autoriza iei de exploatare a LFI
Art. 1.
(1)
În cazul în care o LFI de tranzit pentru care AFER a emis o autoriza ie de exploatare î i schimb
proprietarul ca urmare a aplic rii prevederilor art. 16 lit. b) i c) din Ordonan a Guvernului nr. 60/2004,
aprobat cu modific ri i complet ri prin Legea nr. 402/2004, noul proprietar, în cazul în care dore te
exploateze LFI de tranzit în acelea i condi ii ca i vechiul proprietar, este obligat s notifice acest
lucru AFER i s solicite actualizarea (modificarea) regulamentului tehnic de exploatare i a
autoriza iei de exploatare existente.
(2)
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Actualizarea (modificarea) regulamentului tehnic de exploatare i a autoriza iei de exploatare se face
dup o procedur simplificat fa de procedura normal privind acordarea autoriza iei de exploatare
a LFI, pe baza unui dosar depus la AFER de noul proprietar.
(3)
Termenul de completare i depunere a dosarului de c tre noul proprietar de LFI nu va dep i 30 de
zile calendaristice de la data schimb rii proprietarului de LFI.
Art. 2.
Pentru actualizarea regulamentului tehnic de exploatare a LFI, noul proprietar de LFI trebuie ca, în
termen de maximum 15 zile de la data dobândirii de la vechiul proprietar, s depun o cerere în acest
sens, înso it de documentele care s-au modificat fa de cele care s-au prezentat pentru aprobarea
ini ial a regulamentului tehnic de exploatare.
Art. 3.
(1)
Dup aprobarea regulamentului tehnic de exploatare, noul proprietar trebuie ca, în termen de
maximum 30 de zile de la data aprob rii acestuia, s depun la AFER o cerere pentru actualizarea
autoriza iei de exploatare a LFI.
(2)
Cererea va fi înso it de o declara ie a noului proprietar pe propria r spundere c va respecta cerin ele
îndeplinite de vechiul proprietar în gestionarea i exploatarea infrastructurii LFI respective, precum i
un dosar cu documente, din care s reias urm toarele:
a)
datele de identificare a LFI pentru care se solicit actualizarea autoriza iei de exploatare, copie de pe
actul de proprietate al LFI, contractul de concesiune, alte acte doveditoare similare acestora, dup
caz;
b)
declara ie pe propria r spundere din care s rezulte nominalizarea persoanei juridice care va
desf ura opera iunile de manevr feroviar
i/sau de transport feroviar pe LFI, respectiv dac
opera iunile de manevr i/sau de transport feroviar se vor efectua, dup caz, de c tre:
proprietarul LFI;
operatorul de manevr feroviar ;
operatorul de transport feroviar;
c)
angajamentul scris al proprietarului LFI, conform modelului prev zut în anexa nr. 4B;
d)
proprietarul LFI asigur între inerea i repararea LFI cu agen i economici autoriza i ca furnizori
feroviari sau în regie proprie, dac este autorizat ca furnizor feroviar;
e)
dac noul proprietar de LFI a preluat, pentru exploatarea LFI, vehicule feroviare motoare de la vechiul
proprietar, va men iona seria i num rul lor, precum i dovada c asigur între inerea i repararea
acestor vehicule cu agen i economici autoriza i ca furnizori feroviari sau în regie proprie, dac este
autorizat ca furnizor feroviar;
f)
a eviden iat por iunile de linii sau elemente dezafectate, scoase din func iune ori aflate în conservare
i consemnate în eviden e;
g)
are structura organizatoric necesar pentru gestionarea infrastructurii LFI i/sau pentru desf urarea
opera iunilor de manevr feroviar /transport feroviar, în cazul în care acestea se efectueaz de
proprietarul LFI;
h)
dovada achit rii tarifului de completare/modificare a autoriza iei de exploatare a LFI.
(3)
Dosarul se va completa, dup caz, i cu alte documente specificate în art. 11 din anexa nr. 4, la care
au ap rut modific ri fa de cele pe baza c rora s-a acordat autoriza ia de exploatare ini ial a LFI din
amonte.
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Art. 4.
AFER va verifica documentele depuse i va comunica solicitantului în termen de 10 zile calendaristice
de la depunere dac dosarul este complet, dac documentele depuse trebuie completate sau dac
mai sunt necesare alte documente pentru completarea dosarului.
Art. 5.
(1)
Actualizarea (modificarea) autoriza iei de exploatare a LFI, respectiv eliberarea unei noi autoriza ii de
exploatare care include i LFI de tranzit, se efectueaz de c tre AFER în termen de maximum 15 zile
calendaristice de la data de la care noului proprietar al LFI de tranzit i s-a comunicat faptul c dosarul
este complet.
(2)
Eliberarea noii autoriza ii de exploatare a LFI se va face numai dup achitarea tarifului aferent i
depunerea la AFER a autoriza iei de exploatare a LFI emis anterior (original i anexe).
Art. 6.
AFER va notifica în scris Companiei Na ionale de C i Ferate "C.F.R." - S.A. despre actualizarea
(modificarea) autoriza iei de exploatare a LFI, precum i gestionarului de infrastructur feroviar
neinteroperabil , dac este cazul.
Art. 7.
AFER va publica în publica ia "Buletinul AFER" lista cu autoriza iile de exploatare a LFI actualizate
(modificate), precum i titularii acestora.
Art. 8.
Dac noul proprietar al LFI de tranzit nu este una dintre persoanele juridice prev zute la art. 16 lit. b)
i c) din Ordonan a Guvernului nr. 60/2004, aprobat cu modific ri i complet ri prin Legea nr.
402/2004, sau dac acesta nu este de acord s exploateze LFI de tranzit în acelea i condi ii ca i
vechiul de in tor, nu se poate aplica prezenta procedur simplificat .

ANEXA Nr.5
COMPONEN A
comisiei de examinare a documenta iei i de verificare pe
teren a datelor cuprinse în aceasta
Art. 1. - Comisia va fi compus din câte un reprezentant de la:
a) beneficiarul LFI;
b) Compania Na ional de C i Ferate "C.F.R." - S.A.;
c) Autoritatea Feroviar Român - AFER;
d) proiectantul LFI;
e) administra ia public local ;
f) c ile de comunica ii intersectate de LFI, dac este cazul;
g) LFI afectate de solicitarea beneficiarului LFI, dac este cazul.
Art. 2. - Comisia de examinare a documenta iei va fi convocat de Compania Na ional de C i
Ferate "C.F.R." - S.A. în vederea verific rii pe teren a datelor cuprinse în documenta ia beneficiarului
LFI.
Art. 3. - Cheltuielile impuse de convocarea comisiei, activit ile acesteia de examinare a
documenta iei, deplas rile pe teren i de verificarea datelor cuprinse în proiecte etc. vor fi suportate de
beneficiarul LFI.
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