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Ministerul Transporturilor - MT - Ordin nr. 920/2007 din 20 septembrie 2007 
 
Ordinul nr. 920/2007 privind aprobarea Instruc iunilor pentru exploatarea, 

revizia tehnic i repararea instala iilor de energoalimentare ale c ii 
ferate electrificate - nr. 354   

 
În vigoare de la 30 ianuarie 2008 

 
Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 740 din 01 noiembrie 2007. Nu exist  modific ri pân  la 06 

august 2014. 
 
    În temeiul prevederilor art. 3 alin. (2) lit. k) (ii) din anexa nr. 1 "Regulamentul de organizare i 
func ionare al Autorit ii de Siguran  Feroviar  Român  - ASFR" la Regulamentul de organizare i 
func ionare al 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, i ale art. 5 alin. (4) din Hot rârea Guvernului nr. 367/2007 privind organizarea 
i func ionarea Ministerului Transporturilor, cu modific rile ulterioare,   

 
    ministrul transporturilor emite urm torul ordin:   
 
   Art. 1. -  Se aprob  Instruc iunile pentru exploatarea, revizia tehnic i repararea instala iilor de 
energoalimentare ale c ii ferate electrificate - nr. 354, prev zute în anexa*) care face parte integrant  
din prezentul ordin.   
       
   *) Anexa se public  ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 740 bis în afara 
abonamentului, care se poate achizi iona de la Centrul pentru vânz ri i rela ii cu publicul al Regiei 
Autonome "Monitorul Oficial", Bucure ti, os. Panduri nr. 1.   
 
   Art. 2. -  Prevederile prezentului ordin se aplic  Companiei Na ionale de C i Ferate "C.F.R." - S.A., 
Societ ii Comerciale "Electrificare C.F.R." - S.A. i operatorilor economici autoriza i în activitatea de 
exploatare, revizie tehnic i reparare a instala iilor feroviare de energoalimentare ale c ii ferate 
electrificate, precum i în activitatea de interven ie pentru prevenirea, limitarea i lichidarea 
evenimentelor electrice accidentale la acestea.   
   Art. 3. -  (1) Prezentul ordin intr  în vigoare în termen de 90 de zile de la data public rii.   
   (2) Pân  la data intr rii în vigoare a prezentului ordin, conducerea Companiei Na ionale de C i 
Ferate "C.F.R." - S.A. i a Societ ii Comerciale "Electrificare C.F.R." - S.A. vor asigura, prin 
personalul propriu de specialitate atestat conform prevederilor legale în vigoare, instruirea i 
examinarea profesional  a personalului cu atribu ii în aplicarea Instruc iunilor pentru exploatarea, 
revizia tehnic i repararea instala iilor de energoalimentare ale c ii ferate electrificate - nr. 354.   
   (3) Compania Na ional  de C i Ferate "C.F.R." - S.A. va edita i va pune la dispozi ia celor 
interesa i, contra cost, Instruc iunile pentru exploatarea, revizia tehnic i repararea instala iilor de 
energoalimentare ale c ii ferate electrificate - nr. 354.   
   Art. 4. -  Autoritatea Feroviar  Român  - AFER, Compania Na ional  de C i Ferate "C.F.R." - S.A., 
Societatea Comercial  "Electrificare C.F.R." - S.A. i operatorii economici autoriza i vor duce la 
îndeplinire prevederile prezentului ordin.   
   Art. 5. -  La data intr rii în vigoare a prezentului ordin, Instruc ia pentru între inerea i repararea 
instala iilor de energoalimentare nr. 354, aprobat  prin Ordinul ministrului adjunct al Ministerului 
Transporturilor i Telecomunica iilor nr. 173/1972, cu modific rile i complet rile ulterioare, î i 
înceteaz  aplicabilitatea.   
   Art. 6. -  Prezentul ordin se public  în Monitorul Oficial al României, Partea I.   
 

  

 Ministrul transporturilor, 

 Ludovic Orban 
 

 
    Bucure ti, 20 septembrie 2007.   
    Nr. 920.   
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ANEX     
 

INSTRUCTIUNI NR. 354 
pentru exploatarea, revizia tehnic i repararea instala iilor de 

energoalimentare ale c ii ferate electrificate   


