MINISTERUL TRANSPORTURILOR
AUTORITATEA FEROVIARĂ ROMÂNĂ – AFER
ORGANISMUL DE LICENȚE FEROVIARE ROMÂN – OLFR

LISTA DOCUMENTELOR
PE CARE OPERATORII ECONOMICI
TREBUIE SĂ LE DEPUNĂ LA OLFR ÎN VEDEREA OBȚINERII
LICENŢEI DE INTERMEDIERE
A ACTIVITĂȚII DE TRANSPORT PE CALEA FERATĂ
în conformitate cu prevederile
Hotărârii Guvernului României nr. 361/2018,
privind aprobarea procedurilor pentru acordarea licenţelor în domeniul transportului feroviar,
publicată în Monitorul Oficial, partea I, nr. 482 din 12/06/2018

În vederea obţinerii unei licențe de intermediere a activității de transport pe calea
ferată solicitantul trebuie să depună la OLFR, în conformitate cu prevederile art. 14 alin. (1)
din Anexa 2 - Procedura pentru acordarea licenței de intermediere a activității de transport
pe calea ferată (denumită în continuare PROCEDURA) - la HG nr. 361/2018, următoarele
documente:
a) cerere de obţinere a licenţei de intermediere, conform modelului-cadru din anexa A la
PROCEDURĂ, adresată OLFR de către persoana responsabilă cu administrarea societăţii.
b) certificat de înregistrare ca persoană juridică română la Oficiul Naţional al Registrului
Comerţului (ONRC);
c) certificat constatator valabil, emis de ONRC, din care să reiasă că operatorul economic are
înscris în obiectul de activitate, conform CAEN rev. 2, codul 5229 – alte activităţi anexe
transportului; certificatul trebuie să conţină şi informaţii referitoare la datele de identificare
ale societăţii, durata de funcţionare declarată, capitalul social, asociaţi/acţionari,
administratori/persoane împuternicite, cenzori, auditori, subunităţi/alte sedii secundare,
activităţi autorizate, insolvenţă/faliment, precum şi actul constitutiv al societăţii;
d) copie de pe actele din care să reiasă dreptul de deţinere a spaţiului în care vor fi
desfăşurate operaţiunile de intermediere a activităţii de transport feroviar, valabil pentru o
perioadă de minimum un an de la data solicitării;
e) certificate de cazier judiciar şi cazier fiscal pentru operatorul economic, persoana
responsabilă cu administrarea societății și pentru managerul de transport care conduce
activitatea de intermediere a activității de transport pe calea ferată;
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f) declaraţia, prin reprezentant legal, referitoare la faptul că operatorul economic nu a fost
sancţionat pentru încălcări grave sau repetate cu privire la îndeplinirea obligaţiilor impuse de
legislaţia socială şi/sau legislaţia muncii, inclusiv obligaţiile impuse de protecţia muncii şi de
legislaţia privind asigurările de sănătate;
g) decizie de numire a managerului de transport care conduce activitatea de intermediere a
activităţii de transport pe calea ferată;
h) copie a atestatului managerului de transport privind competenţa profesională specifică,
eliberat de Autoritatea de Siguranţă Feroviară Română;
i) declaraţie pe propria răspundere a managerului de transport că, în ultimii 5 ani, nu se face
vinovat de retragerea unei licenţe de intermediere deţinute de un intermediar de transport la
care acesta a îndeplinit funcţia de manager de transport ;
j) un memoriu tehnic prin care se evidenţiază portofoliul de servicii oferite, structura
organizatorică a societăţii, personalul de specialitate implicat în procesul de intermediere a
activităţii de transport pe calea ferată, cu specificarea pentru fiecare salariat a pregătirii
profesionale şi experienţei în domeniul feroviar, lista dotărilor existente necesare desfăşurării
activităţii, lista cu procedurile proprii, specifice pentru domeniul de intermediere a activităţii
de transport pe calea ferată;
k) dovada că dispune de consilier de siguranţă pentru transport de mărfuri periculoase, dacă
este cazul;
l) copie a certificatului de consilier de siguranţă la transportul mărfurilor periculoase, dacă
este cazul;
m) certificat de atestare fiscală eliberat de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală
din care să reiasă situaţia datoriilor societăţii faţă de bugetul general consolidat al statului;
n) situaţiile financiare anuale, certificate de un auditor financiar sau de o persoană acreditată
în mod corespunzător, conform prevederilor legale în vigoare, din care să reiasă că operatorul
economic deţine capitaluri proprii în valoare de minimum 50.000 euro ori o garanţie bancară
eliberată de una sau mai multe bănci sau copia contractului de asigurare încheiat, în condiţiile
legii, cu societăţile de asigurare care deţin autorizaţie de funcţionare, pentru aceeaşi valoare;
o) angajament întocmit conform modelului-cadru prevăzut în anexa C la PROCEDURĂ;
p) dovada achitării tarifului aferent activităţii de acordare a licenţei.
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