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Norma pentru acordarea certificatelor de siguran

din 03.11.2011

În vigoare de la 22 decembrie 2011
Consolidarea din data de 23 mai 2014 are la baz publicarea din Monitorul Oficial, Partea I nr. 823 din
22 noiembrie 2011 i include modific rile aduse prin urm toarele acte: Ordin 2179/2012;
Ultima modificare în 11 ianuarie 2013.
CAPITOLUL I
Dispozi ii generale

Art. 1. - (1) Certificarea în materie de siguran a operatorilor de transport feroviar se finalizeaz
prin acordarea unui document specific denumit certificat de siguran , care este compus din:
a) un certificat de siguran partea A, care confirm acceptarea sistemului de management al
siguran ei operatorului de transport feroviar;
b) unul sau mai multe certificate de siguran partea B, care confirm acceptarea dispozi iilor
adoptate de operatorul de transport feroviar pentru îndeplinirea cerin elor specifice necesare pentru
func ionarea sigur a re elei feroviare pe care î i desf oar activitatea: anumite sec ii de circula ie ale
ilor ferate din România sau totalitatea c ilor ferate din România, sta ii de cale ferat , zone de
manevr feroviar , linii ferate industriale.
(2) Certificatul de siguran este un document cu regim special, nominal i netransmisibil.
(3) Serviciile de transport feroviar definite conform art. 2, alin. (2) i (3) din ordin nu pot fi efectuate
decât dup ob inerea certificatului de siguran .
Art. 2. - (1) Sistemul de management al siguran ei este acea parte a sistemului de management al
organiza iei orientat c tre ob inerea rezultatelor în raport cu politica i cu obiectivele de siguran ,
prin care se orienteaz i se controleaz o organiza ie în ceea ce prive te siguran a feroviar .
(2) Sistemul de management al siguran ei este un sistem de sine st tor a c rui acceptare se face
de c tre Autoritatea de Siguran Feroviar Român (ASFR) în baza dosarului de acordare/reînnoire
a certificatului de siguran partea A sau ori de câte ori este cazul.
Art. 3. - (1) Certificatul de siguran partea B acordat conform art. 1 alin. (1) lit. b) va con ine date
despre tipul serviciului de transport feroviar care se va efectua - transport marf , transport c tori,
numai opera iuni de manevr feroviar - sec ia/sec iile de circula ie, sta iile de cale ferat i liniile
ferate industriale racordate la acestea sau zonele de manevr pe care urmeaz s se efectueze tipul
de serviciu, date de identificare a punctelor de lucru, num rul de identificare al certificatului de
siguran partea A, vehiculele utilizate i, dac este cazul, statul membru al Uniunii Europene emitent
al certificatului de siguran partea A.
(2) Prin punct de lucru se în elege punctul de sec ionare în care operatorul de transport feroviar
spunde de efectuarea a cel pu in uneia dintre urm toarele activit i:
a) compunerea, modificarea compunerii sau descompunerea trenurilor;
b) revizia tehnic la trenuri (compunere, sosire sau tranzit);
c) efectuarea manevrei pe baz de program sau plan de manevr .
Art. 4. - Certificatul de siguran permite operatorului de transport feroviar accesul la infrastructura
feroviar pe sec ia/sec iile de circula ie, sta iile de cale ferat i liniile ferate industriale racordate la
acestea sau zonele de manevr înscrise în anexa nr. I la certificatul de siguran partea B, în condi iile
prev zute în contractul de acces pe infrastructura feroviar încheiat cu administratorul/gestionarii
infrastructurii feroviare.
Art. 5. - (1) Certificatul de siguran poate fi ob inut dup evaluarea de c tre ASFR a dosarului
certificatului de siguran .
(2) Dosarul certificatului de siguran poate fi, în func ie de solicitarea f cut , pentru:
1. acordarea certificatului de siguran partea A i/sau partea B;
2. reînnoirea certificatului de siguran partea A sau partea B;
3. actualizarea/modificarea certificatului de siguran partea A sau partea B, dup caz, prin:
a) modificarea datelor de identificare ini iale ale solicitantului;
b) introducerea unui nou tip de serviciu/scoaterea unui tip de serviciu de transport feroviar;
c) introducerea/scoaterea transportului de m rfuri periculoase;
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d) trecerea la o categorie de volum de transport superioar celei men ionate în cererea de acordare
sau reînnoire a certificatului de siguran pe care îl de ine la momentul respectiv;
e) introducerea/scoaterea de sec ie/sec ii de circula ie, sta ie/sta ii de cale ferat , zon /zone de
manevr sau linii ferate industriale în/din anexa nr. I a certificatului de siguran partea B;
f) introducerea/scoaterea de vehicule în/din anexa nr. II a certificatului de siguran partea B.
Art. 6. - Tipul serviciului de transport înscris în certificatul de siguran trebuie s fie identic cu tipul
serviciului de transport men ionat în licen a de transport feroviar.
CAPITOLUL II
Auditul de siguran feroviar

Art. 7. - (1) Înainte de acordarea unui certificat de siguran reînnoit, dup prima jum tate a
perioadei de valabilitate a certificatului de siguran partea A i ori de câte ori se consider necesar ca
urmare a depist rii, prin ac iuni de supraveghere, a unor abateri repetate de la prevederile normelor
na ionale de siguran feroviar în vigoare, ASFR efectueaz ac iuni de auditare a sistemului de
management al siguran ei operatorului de transport feroviar în ansamblul s u sau elemente
constitutive ale acestuia, procesele/viitoarele procese, precum i rezultatele proceselor (existente sau
poten iale).
(2) Prezentele norme constituie cadrul legal pentru organizarea activit ii de audit de siguran
feroviar i reglementarea exercit rii activit ii de auditor de siguran feroviar de c tre personalul
nominalizat de conducerea ASFR.
(3) Auditul de siguran feroviar se efectueaz în scopul ob inerii de dovezi obiective care s ateste
îndeplinirea cerin elor stabilite în Regulamentul (UE) nr. 1.158/2010 al Comisiei din 9 decembrie 2010
privind o metod de siguran comun pentru evaluarea conformit ii cu cerin ele pentru ob inerea
certificatelor de siguran feroviar i în prezentul ordin, care se constituie în documente de referin .
(4) Ac iunile de auditare definite conform alin. (1) se desf oar în baza conven iei de supraveghere
încheiate între operatorii de transport feroviar i Autoritatea Feroviar Român (AFER) în conformitate
cu art. 18 din ordin. Con inutul conven iei, termenii utiliza i în aceasta i condi iile de desf urare a
auditului de siguran feroviar se stabilesc de c tre AFER, conform procedurilor proprii.
(5) Auditul de siguran feroviar poate fi:
a) audit de evaluare ini ial , care este efectuat înainte de reînnoirea certificatului de siguran ;
b) audit de supraveghere, care este efectuat în timpul perioadei de valabilitate a certificatului de
siguran .
(6) Auditarea sistemului de management al siguran ei al unui operator de transport feroviar se
desf oar în urm toarele situa ii:
a) la solicitarea de reînnoire a certificatului de siguran partea A - audit de evaluare ini ial ;
b) la cel pu in 6 luni de la data intr rii în vigoare a certificatului de siguran partea A nou - audit de
supraveghere;
c) la cel pu in 12 luni de la data intr rii în vigoare a certificatului de siguran partea A reînnoit - audit
de supraveghere;
d) ori de câte ori ASFR consider necesar ca urmare a depist rii, prin ac iuni de supraveghere, a
unor abateri repetate de la prevederile normelor na ionale de siguran - audit de supraveghere;
e) în urma recomand rilor emise de OIFR în rapoartele de investigare, dac este cazul - audit de
supraveghere.
(7) Cu ocazia ac iunilor de audit organizate în conformitate cu prevederile prezentului ordin
operatorii de transport feroviar vor pune la dispozi ia personalului ASFR care efectueaz auditul
documenta ia i logistica necesare pentru desf urarea acestei activit i.
(8) Auditarea unui sistem de management al siguran ei apar inând unui operator de transport
feroviar se face în conformitate cu procedurile interne ale ASFR.
(9) Auditarea sistemului de management al siguran ei se face de c tre personalul ASFR care are
calitatea de "auditor de siguran feroviar ".
(10) Poate fi auditor de siguran
feroviar personalul ASFR care îndepline te cumulativ
urm toarele condi ii:
a) are capacitate deplin de exerci iu;
b) are studii superioare tehnice de lung durat , dovedite cu diplom recunoscut în condi iile legii;
c) are o experien profesional în domeniul feroviar de cel pu in 8 ani;
d) este apt din punct de vedere medical pentru exercitarea acestei activit i;
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e) de ine un certificat care atest calitatea de auditor extern, definit în conformitate cu SR EN ISO
19011.
CAPITOLUL III
Evaluarea capacit ii unui operator de transport feroviar de a îndeplini cerin ele pentru ob inerea
certificatelor de siguran
Art. 8. - (1) Evaluarea capacit ii unui operator de transport feroviar de a îndeplini cerin ele pentru
ob inerea certificatului de siguran este realizat la nivelul sistemului de management al siguran ei i
este orientat c tre procese.
(2) Evaluarea în vederea acord rii unui certificat de siguran are ca scop stabilirea capacit ii unui
operator de transport feroviar de a îndeplini cerin ele prev zute în specifica iile tehnice de
interoperabilitate i în normele na ionale de siguran în scopul de a controla riscurile i de a opera în
condi ii de siguran pe re ea.
(3) Evaluarea se efectueaz pentru acordarea unui certificat de siguran nou sau pentru reînnoirea,
respectiv actualizarea/modificarea acestuia.
Art. 9. - (1) Evaluarea capacit ii unui operator de transport feroviar de a îndeplini cerin ele pentru
ob inerea certificatului de siguran se face în baza unei documenta ii depuse în acest scop de c tre
solicitant, documenta ie care face obiectul dosarului certificatului de siguran .
(2) Operatorul de transport feroviar care solicit certificat de siguran trebuie s fac dovada
faptului c are numit, prin decizie a conducerii organiza iei, un responsabil cu sistemul de
management al siguran ei feroviare (RSMS) care trebuie s fie un membru al managementului
organiza iei cu responsabilitate i autoritate pentru stabilirea, implementarea i men inerea proceselor
necesare sistemului i care raporteaz managementului de la cel mai înalt nivel despre func ionarea
sistemului.
(3) ASFR informeaz operatorul de transport feroviar cu privire la neconformit ile în raport cu
criteriile de evaluare a cerin elor pentru ob inerea certificatului de siguran partea A i/sau partea B
prev zute în anexa II, respectiv în anexa III la Regulamentul (UE) nr. 1.158/2010, existente în dosarul
pentru ob inerea certificatului de siguran , în termen de 30 de zile de la data depunerii documenta iei,
în timpul etapei de evaluare.
(4) Acordarea unui certificat de siguran nou, reînnoit sau actualizat/modificat se face de c tre
ASFR nu mai târziu de 4 luni de la prezentarea tuturor informa iilor necesare i a oric ror informa ii
suplimentare pe care le-a solicitat. Dac solicitantului i se cere s prezinte informa ii suplimentare,
aceste informa ii trebuie prezentate la termenul solicitat de c tre ASFR.
(5) Dac operatorul de transport feroviar solicitant nu depune documenta ia complet în termen de
60 de zile de la data depunerii solicit rii ASFR notific operatorului de transport feroviar decizia de
neacordare a certificatului de siguran , care va fi motivat , în scris.
Art. 10. - Evaluarea capacit ii unui operator de transport feroviar de a îndeplini cerin ele pentru
ob inerea certificatelor de siguran este corespunz toare riscurilor la care sunt expuse opera iunile
operatorului de transport feroviar, caracterului i amplorii acestora i este bazat pe determinarea
capacit ii globale a acestuia de a func iona în siguran , conform descrierii din sistemul s u de
management al siguran ei.
Art. 11. - (1) Criteriile de evaluare a conformit ii cu cerin ele pentru ob inerea certificatului de
siguran partea A sunt cele prev zute în anexa II la Regulamentul (UE) nr. 1.158/2010.
(2) Criteriile de evaluare a conformit ii cu cerin ele pentru ob inerea certificatului de siguran
partea B sunt cele prev zute în anexa III la Regulamentul (UE) nr. 1.158/2010.
Art. 12. - ASFR evalueaz dac sistemul de management al siguran ei al operatorului de transport
feroviar permite o estimare ini ial a calit ii i a gradului de adecvare a sistemului respectiv i decide
dac sunt necesare informa ii suplimentare.
Art. 13. - Evaluarea de c tre ASFR a solicit rii unui certificat de siguran partea B se aplic numai
capacit ii operatorului de transport feroviar de a respecta cerin ele necesare pentru exploatarea
re elei specifice pentru care solicit certificatul, utilizând procedurile stabilite pentru ob inerea unui
certificat de siguran partea A.
Art. 14. - Pentru ob inerea certificatului de siguran partea A i partea B, un operator de transport
feroviar trebuie s de in licen valabil , emis pentru tipul de serviciu de transport feroviar pentru
care solicit acordarea certificatului de siguran , i s îndeplineasc urm toarele cerin e:
a) Cerin e pentru ob inerea certificatului de siguran partea A privind acceptarea sistemului de
management al siguran ei aplicat de operatorul de transport feroviar (a a cum este descris în art. 9 i
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în anexa nr. 3 la Legea nr. 55/2006 privind siguran a feroviar , cu modific rile i complet rile
ulterioare), conform anexei II la Regulamentul (UE) nr. 1.158/2010
1. În cadrul procesului de acceptare a sistemului de management al siguran ei solicitantul/operatorul
de transport feroviar trebuie s demonstreze c are elaborat un sistem propriu de management al
siguran ei, care cuprinde:
1.1. politica de siguran feroviar aprobat de directorul general/managerul operatorului de
transport feroviar, care va fi comunicat întregului personal;
1.2. obiectivele calitative i cantitative ale operatorului de transport feroviar pentru men inerea i
îmbun
irea siguran ei feroviare, precum i planurile i procedurile pentru atingerea acestor
obiective;
1.3. un set de proceduri documentate care s respecte cerin ele formulate în anexa II la
Regulamentul (UE) nr. 1.158/2010.
2. Solicitantul/operatorul de transport feroviar trebuie s fac dovada numirii de c tre conducerea
executiv a societ ii a unui responsabil cu managementul siguran ei feroviare (RSMS), atestat de
ASFR conform procedurilor proprii.
b) Cerin e pentru ob inerea certificatului de siguran partea B (necesare pentru operarea sigur pe
sec iile de circula ie, sta iile de cale ferat , zonele de manevr sau liniile ferate industriale racordate la
acestea), conform anexei III la Regulamentul (UE) nr. 1.158/2010.
1. În cadrul procesului de evaluare a documenta iei necesare eliber rii certificatului de siguran
partea B vor fi respectate criteriile de evaluare a conformit ii cu cerin ele pentru ob inerea
certificatelor de siguran formulate în anexa III la Regulamentul (UE) nr. 1.158/2010.
2. Serviciul pentru care se solicit un certificat de siguran partea B este prezentat de c tre
solicitant/operatorul de transport feroviar i cuprinde o descriere a modului în care procedurile
generale ale operatorului de transport feroviar prev zute în sprijinul certificatului de siguran partea A
sunt aplicate pentru a sprijini func ionarea tuturor mecanismelor (inclusiv alocarea resurselor) instituite
pentru prestarea serviciului, respectiv:
2.1. respectarea normelor specifice re elei;
2.2. respectarea cerin elor specifice re elei privind competen a personalului, respectiv:
2.2.1. personalul utilizat pentru conducerea vehiculului este autorizat, evaluat pentru confirmarea
periodic a competen elor profesionale i apt din punct de vedere medical i psihologic;
2.2.2. personalul de conducere a vehiculului este autorizat pentru tipul de serviciu - transport feroviar
de marf i/sau c tori sau numai opera iuni de manevr feroviar - pe care urmeaz s îl efectueze
i cunoa te sec iile de circula ie i/sau zonele de manevr pe care va fi utilizat;
2.2.3. este asigurat instruirea profesional a personalului cu responsabilit i în siguran a circula iei
utilizat în activitatea de transport feroviar;
2.2.4. sunt asigurate înso irea trenurilor, revizia tehnic a trenurilor i/sau efectuarea opera iunilor de
manevr cu personal autorizat, evaluat pentru confirmarea periodic a competen elor profesionale i
apt din punct de vedere medical i psihologic;
2.2.5. personalul desemnat cu atribu ii în organizarea i conducerea activit ii de transport feroviar i
de siguran a circula iei are experien în domeniul feroviar i este atestat de c tre ASFR;
2.2.6. dispune de consilier de siguran atestat de c tre ASFR, pentru transportul de m rfuri
periculoase, atunci când este cazul;
2.3. respectarea cerin elor specifice re elei privind gestionarea vehiculului, respectiv:
2.3.1. de ine în proprietate, cu chirie sau în leasing i utilizeaz vehicule înmatriculate, care
corespund tipului de serviciu prestat i apte din punct de vedere tehnic, evaluate de c tre Organismul
Notificat Feroviar Român, denumit în continuare ONFR, care emite un raport de evaluare în acest
sens;
2.3.2. asigur efectuarea reviziei tehnice a trenurilor în puncte de lucru definite conform art. 3 alin.
(2), la compunere, în tranzit i la sosire, cu operatori economici autoriza i ca furnizori feroviari de c tre
ONFR pentru acest tip de serviciu sau cu personal propriu, în cazul în care operatorul de transport
feroviar este autorizat de c tre ONFR pentru acest tip de serviciu i de ine un agrement tehnic feroviar
eliberat de c tre ONFR, în anexa c ruia se specific sta iile de cale ferat în care se efectueaz
revizia;
2.3.3. asigur între inerea i repararea vehiculului de c tre unit i autorizate ca furnizori feroviari i
care de in agremente tehnice feroviare sau certificate de omologare tehnic pentru aceste servicii;
2.4. prezint dovada c de in torul liniei ferate industriale pe care se efectueaz opera iuni de
manevr feroviar de ine autoriza ie de exploatare conform reglement rilor specifice;
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2.5. se angajeaz s respecte prescrip iile tehnice, tehnologice, de organizare i de desf urare a
circula iei i a manevrei trenurilor, stabilite pentru accesul i circula ia pe infrastructura feroviar în
condi ii de siguran a circula iei i de securitate a transporturilor;
2.6. se angajeaz ca pe perioada de valabilitate a certificatului de siguran s anun e ASFR cu
privire la orice modificare a datelor din documentele prezentate la solicitarea acord rii certificatului de
siguran ;
2.7. se angajeaz ca pe perioada de valabilitate a certificatului de siguran s accepte ac iuni de
supraveghere a capacit ii de a îndeplini i de a men ine cerin ele pentru acordarea, reînnoirea i
actualizarea/modificarea certificatului de siguran , efectuate în baza conven iei încheiate în
conformitate cu art. 18 din ordin.
CAPITOLUL IV
Acordarea i valabilitatea unui certificat de siguran

nou (partea A i partea B)

Art. 15. - (1) Pentru ob inerea unui certificat de siguran nou este necesar depunerea la ASFR a
unei cereri de acordare întocmite în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 653/2007 al
Comisiei din 13 iunie 2007 privind utilizarea unui format european comun pentru certificatele de
siguran
i documentele de cerere în conformitate cu articolul 10 din Directiva 2004/49/CE a
Parlamentului European i a Consiliului i valabilitatea certificatelor de siguran prev zute de
Directiva 2001/14/CE a Parlamentului European i a Consiliului, modificat prin Regulamentul (UE) nr.
445/2011 al Comisiei din 10 mai 2011 privind un sistem de certificare a entit ilor responsabile cu
între inerea vagoanelor de marf i de modificare a Regulamentului (CE) nr. 653/2007, înso it de
dosarul pentru ob inerea certificatului de siguran partea A i/sau de dosarul pentru ob inerea
certificatului de siguran partea B, dup caz.
(2) Dosarul de ob inere a certificatului de siguran partea A trebuie s con in toate documentele
justificative ale îndeplinirii cerin elor de ob inere a acestuia prev zute la art. 14 lit. a) din prezenta
norm
i la anexa II la Regulamentul (UE) nr. 1.158/2010, precum i copia licen ei, în termen de
valabilitate.
(3) Dosarul de ob inere a certificatului de siguran partea A trebuie s con in
i prezentarea
modului de organizare de c tre solicitant a inspec iilor i a monitoriz rii desf urate înainte de
plecarea trenului sau pe traseu, în conformitate cu pct. (5) din Regulamentul (UE) nr. 445/2011.
(4) Dosarul de ob inere a certificatului de siguran partea B pentru servicii de transport feroviar
definite conform art. 2 alin. (3) din ordin trebuie s con in , dup caz, în func ie de tipul de serviciu de
transport feroviar solicitat, documentele justificative ale îndeplinirii cerin elor de ob inere a acestuia
prev zute la art. 14 lit. b) din prezenta norm i la anexa III la Regulamentul (UE) nr. 1.158/2010,
dup cum urmeaz :
1. lista cuprinzând datele de identificare a fiec rei sec ii de circula ie pentru care se solicit
acordarea certificatului de siguran , în care se vor preciza:
a) sta iile de cale ferat cap de sec ie i intermediare;
b) lungimea în km a sec iei de circula ie;
c) sta iile de cale ferat în care se efectueaz reviziile tehnice la trenuri (la compunere, în tranzit i
la sosire), care trebuie prev zute în anexa la agrementul tehnic eliberat de c tre ONFR;
2. lista cuprinzând datele de identificare ale zonei/zonelor de manevr pentru care se solicit
acordarea certificatului de siguran , în care vor fi precizate:
a) zona de manevr : liniile ferate industriale i sta ia de cale ferat la care acestea sunt racordate;
b) denumirea proprietarului liniei ferate industriale;
c) denumirea liniei ferate industriale de tranzit, dac linia ferat industrial solicitat ca zon de
manevr nu se racordeaz direct la sta ia adiacent ;
3. copia autoriza iei de exploatare aferente liniei ferate industriale solicitate ca zon de manevr i
copia autoriza iei de exploatare aferente liniei ferate industriale de tranzit, dac este cazul;
4. schi a sta iei de cale ferat la care se racordeaz linia ferat industrial solicitat ca zon de
manevr , atunci când este cazul;
5. lista nominal cu personalul pentru conducerea vehiculului utilizat, cu urm toarele preciz ri pentru
fiecare persoan :
a) numele, prenumele, vârsta i func ia;
b) num rul i data permisului/permiselor de conducere, autoriza iei în func ie (pentru mecanicul
ajutor) i a autoriza iei/autoriza iilor pentru efectuarea unor activit i specifice în activitatea de manevr
i/sau de conducere a trenurilor (conducere în sistem simplificat, conducere pe sec ii de circula ie
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caracterizate prin pante mari etc.). Pentru personalul vehiculului care nu execut serviciul în sistem
simplificat se va depune declara ia conducerii operatorului de transport feroviar în acest sens;
c) num rul i data documentului prin care se atest c este apt medical i psihologic;
d) num rul i data documentului prin care se atest calitatea de angajat al organiza iei;
e) dovada pentru confirmarea periodic a competen elor profesionale;
6. declara ia pe propria r spundere a personalului de conducere a vehiculului c acesta cunoa te
sec iile de remorcare, prevederile din planurile tehnice de exploatare ale sta iilor i complexelor de
cale ferat , precum i prevederile din RTE-urile liniilor ferate industriale pe care urmeaz s î i
desf oare activitatea. Declara ia va fi datat i asumat de c tre mecanicul instructor i de c tre o
persoan din conducerea executiv a operatorului de transport feroviar;
7. lista personalului utilizat pentru manevr
i înso ire a trenurilor, atunci când este cazul, cu
urm toarele preciz ri pentru fiecare persoan :
a) numele, prenumele, vârsta i func ia;
b) num rul i data autoriz rii în func ie;
c) num rul i data documentului prin care se atest c este apt medical i psihologic;
d) num rul i data autoriza iei pentru activitatea de manevr în sistem simplificat, atunci când este
cazul;
e) num rul i data documentului prin care se atest calitatea de angajat al organiza iei;
f) dovada pentru confirmarea periodic a competen elor profesionale;
8. declara ia pe propria r spundere a personalului utilizat pentru manevr i înso ire a trenurilor impiegat de mi care, ef tren, ef manevr , conduc tor manevr , manevrant vagoane - c acesta
cunoa te sec iile de circula ie, zonele de manevr , prevederile din planurile tehnice de exploatare ale
sta iilor i ale complexelor de cale ferat , precum i prevederile din RTE-urile liniilor ferate industriale
pe care urmeaz s î i desf oare activitatea. Declara ia va fi datat i asumat de c tre instructor i
de c tre o persoan din conducerea executiv a operatorului de transport feroviar;
9. dovada c instruirea profesional (teoretic
i practic ) a personalului cu responsabilit i în
siguran a circula iei se face conform reglement rilor specifice în vigoare, respectiv:
a) se va prezenta în copie contractul/conven ia de instruire profesional a personalului cu atribu ii în
siguran a circula iei, încheiat/încheiat cu unit i autorizate;
b) în cazul în care operatorul de transport feroviar dispune de personal atestat, se vor prezenta în
copie:
(i) atestatul eliberat de c tre AFER;
(ii) decizia de numire ca responsabil cu activitatea de instruire profesional a persoanei/persoanelor
atestate de AFER;
(iii) copia documentului legal din care s reias rela ia dintre operatorul de transport feroviar i
persoana/persoanele atestat /atestate;
10. copia certificatului de consilier de siguran
la transportul m rfurilor periculoase, pentru
personalul cu atribu ii în acest sens, dac operatorul de transport feroviar efectueaz transport de
rfuri periculoase. Se vor prezenta, de asemenea, în copie, urm toarele documente:
a) decizia de numire a consilierului de siguran la transportul m rfurilor periculoase;
b) documentul din care s reias rela ia dintre operatorul de transport feroviar i persoana atestat
(contract/conven ie);
În cazul în care nu se efectueaz opera iuni de transport cu m rfuri periculoase, se va prezenta în
acest sens declara ia pe propria r spundere a conducerii operatorului de transport feroviar;
11. copia atestatului eliberat de c tre ASFR personalului cu atribu ii în organizarea i conducerea
opera iunilor de transport feroviar i siguran a circula iei sau, dup caz, copia atestatului eliberat de
tre ASFR personalului cu atribu ii în organizarea i conducerea opera iunilor de manevr feroviar i
siguran a circula iei;
12. lista cuprinzând datele de identificare a vehiculelor utilizate pentru efectuarea activit ilor de
transport feroviar de tip A i/sau B, dup caz, pe sec iile de circula ie, zonele de manevr /sta iile de
cale ferat /liniile ferate industriale nominalizate, cu urm toarele preciz ri pentru fiecare vehicul: tipul
acestuia, num rul de identificare, seria asiului, puterea nominal i denumirea de in torului. Se vor
prezenta copia certificatului de înmatriculare i cea a c ii de identitate, pe care solicitantul trebuie s
fie men ionat ca de in tor sau utilizator sau dovada înscrierii vehiculului în Registrul na ional al
vehiculelor (RNV). Se vor prezenta, de asemenea, rapoartele de evaluare tehnic a vehiculelor,
eliberate de c tre ONFR, în care se va men iona c vehiculul este apt din punct de vedere tehnic
pentru acest tip de serviciu;
13. lista cuprinzând datele de identificare a vehiculelor utilizate numai pentru efectuarea
opera iunilor de manevr feroviar , atunci când este cazul, pe zonele de manevr /sta iile de cale
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ferat /liniile ferate industriale nominalizate, cu urm toarele preciz ri pentru fiecare vehicul: tipul
acestuia, num rul de identificare, seria asiului, puterea nominal i denumirea de in torului. Se vor
prezenta urm toarele documente: copia autoriza iei din punct de vedere tehnic a vehiculului, eliberat
de ONFR, în termen de valabilitate, copia certificatului de înmatriculare i copia c ii de identitate, pe
care solicitantul trebuie s fie men ionat ca de in tor;
14. în cazul vehiculului care desf oar pentru prima dat activitate în România, se va prezenta un
document emis de c tre ONFR din care s reias c acesta poate fi utilizat pe c ile ferate din
România i este compatibil cu re eaua feroviar pe care urmeaz s î i desf oare activitatea;
15. dovada asigur rii între inerii vehiculului.
În cazul în care operatorul de transport feroviar de ine o autoriza ie de furnizor feroviar i un
agrement tehnic feroviar eliberate de c tre ONFR pentru acest tip de activitate, se vor prezenta aceste
documente.
În cazul în care asigurarea între inerii vehiculului se face prin unit i de între inere cu care sunt
încheiate contracte, se vor prezenta, în copie, contractele încheiate cu acestea, precum i autoriza ia
de furnizor feroviar i agrementul tehnic feroviar eliberate de c tre ONFR acestor unit i.
În cazul în care operatorul de transport feroviar asigur între inerea vehiculului cu unit i din alte
state membre ale Uniunii Europene se vor prezenta urm toarele documente:
(i) copia documentelor emise de autoritatea desemnat din statul membru unit ii respective pentru
între inerea vehiculelor, precum i traducerea legalizat în limba român a acestor documente;
(ii) copia contractului dintre operatorul de transport feroviar i unitatea care are ca sarcin
între inerea vehiculelor, precum i traducerea legalizat în limba român a acestui document;
16. dovada asigur rii reviziilor tehnice la trenuri în sta iile de cale ferat la compunere, în tranzit i la
sosire. Se vor prezenta în copie:
a) autoriza ia de furnizor feroviar i agrementul tehnic feroviar care va avea în anex lista sta iilor în
care se efectueaz revizia tehnic la trenuri, eliberate de c tre ONFR, în cazul în care operatorul de
transport desf oar aceast activitate cu personal propriu;
b) autoriza ia de furnizor feroviar i agrementul tehnic feroviar care va avea în anex lista sta iilor în
care se efectueaz revizia tehnic la trenuri, eliberate de c tre ONFR, precum i contractele încheiate
cu unit i autorizate de c tre ONFR, în cazul în care operatorul de transport nu desf oar aceast
activitate cu personal propriu;
c) un document eliberat de administratorul/gestionarul infrastructurii feroviare din care s rezulte c
furnizorul serviciului de revizie tehnic la trenuri are, în punctele de sec ionare nominalizate pentru
efectuarea acestui serviciu, personalul i dot rile necesare;
17. copia reglement rilor specifice întocmite de solicitant pentru asigurarea verific rilor tehnice la
vehiculul de tip automotor, ram electric
i similare acestora, întocmite în conformitate cu
Instruc iunile pentru activitatea personalului de locomotiv în transportul feroviar nr. 201, aprobate prin
Ordinul ministrului transporturilor, construc iilor i turismului nr. 2.229/2006, atunci când este cazul;
18. declara ia-angajament a conducerii operatorului de transport feroviar prin care se oblig s
respecte prescrip iile tehnice, tehnologice, de organizare i de desf urare a circula iei i a manevrei
trenurilor, stabilite pentru accesul i circula ia pe infrastructura feroviar în condi ii de siguran a
circula iei i de securitate a transporturilor, precum i cerin ele aplicabile tuturor operatorilor de
transport feroviar destinate s ofere avantaje sau protec ie consumatorilor;
19. declara ia-angajament a conducerii operatorului de transport feroviar prin care se oblig ca pe
perioada de valabilitate a certificatului de siguran s anun e ASFR despre orice modificare a datelor
din documentele prezentate la solicitarea acord rii certificatului de siguran ;
20. declara ia-angajament a conducerii operatorului de transport feroviar prin care se oblig s
accepte ac iuni de audit efectuate de c tre ASFR;
21. copia conven iei de supraveghere încheiate cu AFER conform art. 18 din ordin;
22. copiile certificatelor de entitate responsabil cu între inerea, denumite în continuare certificate
ERI, în termen de valabilitate. Dac solicitantul nu a fost certificat ca entitate responsabil cu
între inerea este necesar i depunerea cererii/cererilor de certificat ERI i a documenta iei aferente,
în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 445/2011;
23. dovada achit rii tarifului aferent pentru activitatea de acordare a certificatului de siguran .
(5) Dosarul de ob inere a certificatului de siguran partea B pentru servicii de transport feroviar de
tip C (numai manevr feroviar ) nu va con ine documentele solicitate la alin. (3) pct. 1, 12, 16 i 17.
(6) La solicitarea ASFR, pentru ob inerea p ii B a certificatului de siguran pentru servicii de
transport feroviar definite conform art. 2 alin. (3) din ordin, solicitantul va prezenta i alte documente
care s justifice îndeplinirea tuturor cerin elor prev zute la art. 14 lit. b) din prezenta norm i în anexa
III la Regulamentul (UE) nr. 1.158/2010.
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Art. 16. - (1) Pentru a fi utilizat în exploatare un vehicul feroviar motor se poate înscrie în unul sau
mai multe certificate de siguran partea B, de inute de operatori de transport feroviar.
(2) Înscrierea aceluia i vehicul într-un certificat de siguran partea B al unui alt operator de
transport feroviar se efectueaz în cazul în care exist încheiat un contract de închiriere a vehiculului,
leasing sau alte documente similare acestora, între cei 2 operatori de transport feroviar. Contractul de
închiriere trebuie s con in responsabilit i privind între inerea i repararea vehiculului închiriat,
precum i responsabilit i în cazul producerii unor accidente sau incidente în care este implicat
acesta.
Se admite utilizarea, cu caracter operativ, a unui vehicul de acela i tip de c tre un alt operator de
transport feroviar, f
înscrierea acestuia în certificatul de siguran partea B, numai dac nu se
dep
te o durat de utilizare de maximum 5 zile/lun , cu avizarea prealabil a ASFR i a
Companiei Na ionale de C i Ferate «C.F.R.» - S.A., în urm toarele condi ii confirmate în scris de c tre
solicitant:
a) vehiculul este apt din punct de vedere tehnic pentru efectuarea aceluia i tip de serviciu de
transport feroviar în condi ii de siguran - declara ie pe propria r spundere;
b) sunt îndeplinite cerin ele pentru remorcarea trenurilor, prev zute în livretele de mers ale trenurilor
i modificarea programului de circula ie.
(3) Pentru înscrierea vehiculului i în certificatul de siguran partea B al celui de-al doilea operator
de transport feroviar în vederea efectu rii aceluia i tip de serviciu de transport feroviar pe care îl
efectueaz primul operator, solicitantul trebuie s depun la ASFR urm toarele documente:
a) o cerere scris din care s reias :
- denumirea de in torului vehiculului închiriat i num rul certificatului de siguran partea B în care a
fost înscris ini ial vehiculul;
- datele de identificare ale vehiculului închiriat, respectiv: tipul acestuia, num rul de identificare, seria
asiului, puterea nominal i denumirea de in torului;
b) dovada de inerii vehiculului pe perioada utiliz rii acestuia contract de închiriere, leasing sau alte
documente similare acestora.
(4) Pentru înscrierea vehiculului i în certificatul de siguran partea B al celui de-al doilea operator
de transport feroviar în vederea efectu rii altui tip de serviciu de transport feroviar decât cel efectuat
de c tre primul operator, solicitantul trebuie s depun la ASFR documentele prev zute la alin. (3),
precum i documentul privind evaluarea tehnic a vehiculului efectuat de c tre ONFR pentru
prestarea noului tip de serviciu.
(5) Pe perioada valabilit ii contractului de închiriere, leasing sau alte documente similare acestora,
se poate utiliza vehiculul de c tre ambii operatori de transport feroviar numai dac exist prev zut o
asemenea clauz în contract, care s acopere i responsabilit ile prev zute la alin. (2) ale
operatorului de transport feroviar care utilizeaz la un moment dat vehiculul respectiv.
(6) Personalul de conducere al vehiculelor, de înso ire a trenurilor i de manevr feroviar trebuie s
fie personal al operatorului de transport feroviar care utilizeaz vehiculul, angajat pe baz de contract,
pe durat determinat sau nedeterminat .
Art. 17. - Certificatul de siguran partea A acordat pentru prima dat unui operator de transport
feroviar este valabil pentru o perioad de maximum 1 an de la data acord rii, cu posibilitatea retragerii
acestuia dac în timpul ac iunilor de audit i/sau de supraveghere se constat neconformit i majore
care pot afecta siguran a opera iunilor.
Art. 18. - Pe durata valabilit ii certificatelor de siguran noi este necesar respectarea cerin elor
care au stat la baza acord rii acestora i a men inerii valabilit ii licen ei.
CAPITOLUL V
Reînnoirea certificatelor de siguran

Art. 19. - (1) Pentru ob inerea unui certificat de siguran reînnoit este necesar depunerea la
ASFR a unei cereri de acordare întocmite în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr.
653/2007, cu modific rile ulterioare, înso it de dosarul de reînnoire a certificatului de siguran partea
A i/sau partea B.
(2) Dosarul de reînnoire a certificatului de siguran partea A trebuie s con in toate documentele
justificative ale îndeplinirii cerin elor de ob inere a acestuia prev zute la art. 15 alin. (2) i (3) din
prezenta norm i în anexa II la Regulamentul (UE) nr. 1.158/2010, precum i copia licen ei în termen
de valabilitate.
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(3) Dosarul de reînnoire a certificatului de siguran partea B trebuie s con in toate documentele
justificative ale îndeplinirii cerin elor de ob inere a acestuia prev zute la art. 15 alin. (4) din prezenta
norm i în anexa III la Regulamentul (UE) nr. 1.158/2010.
Art. 20. - Pe durata valabilit ii certificatelor de siguran reînnoite este necesar respectarea
cerin elor care au stat la baza reînnoirii acestora i a men inerii valabilit ii licen ei.
Art. 21. - (1) Certificatul de siguran partea A reînnoit este valabil pentru o perioad de maximum 2
ani de la data acord rii.
(2) Certificatul de siguran partea B reînnoit acordat operatorilor de transport feroviar care
efectueaz servicii de transport feroviar de tip A i/sau de tip B este valabil pe perioada valabilit ii
certificatului de siguran partea A.
(3) Certificatul de siguran partea B reînnoit acordat operatorilor de transport feroviar care
efectueaz numai servicii de transport feroviar de tip C este valabil pentru o perioad de maximum un
an de la data acord rii, cu condi ia ca în interiorul acestui termen s nu fie dep it valabilitatea
certificatului de siguran partea A.
CAPITOLUL VI
Actualizarea/modificarea certificatelor de siguran

Art. 22. - (1) La solicitarea unui operator de transport feroviar, ASFR poate actualiza/modifica
certificatul de siguran partea A i/sau partea B, inclusiv anexele certificatului de siguran partea B,
conform procedurilor proprii.
(2) Pentru ob inerea unui certificat de siguran actualizat/modificat este necesar depunerea la
ASFR a unei cereri întocmite în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 653/2007, cu
modific rile ulterioare, înso it de dosarul de actualizare/modificare a p ii A i/sau a p ii B a
certificatului de siguran .
(3) Dosarul de actualizare/modificare a certificatului de siguran partea A, pentru cazurile de la art.
5 alin. (2) pct. 3 lit. a)-d) trebuie s con in urm toarele documente justificative:
a) modificarea datelor de identificare ini iale ale solicitantului:
1. copia licen ei din care s reias noile date de identificare ale operatorului de transport feroviar, în
termen de valabilitate;
2. copia conven iei de supraveghere încheiate cu AFER, modificat cu noile date de identificare ale
solicitantului;
3. dovada achit rii tarifului aferent pentru activitatea de acordare a certificatului de siguran ;
4. alte documente solicitate de c tre ASFR pentru evaluare;
b) pentru introducerea unui nou tip de serviciu de transport feroviar:
1. copia licen ei de transport feroviar, în termen de valabilitate, în care s fie men ionat serviciul de
transport feroviar nou-introdus;
2. lista activit ilor existente care au suferit modific ri în urma introducerii noului tip de serviciu de
transport feroviar;
3. lista activit ilor ap rute în urma introducerii noului tip de serviciu de transport feroviar;
4. procedura de evaluare a riscurilor introduse de modific ri de ordin tehnic, opera ional i
organiza ional, în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 352/2009 al Comisiei din 24
aprilie 2009 privind adoptarea unei metode de siguran comune pentru evaluarea riscului prev zut
la articolul 6 alineatul (3) litera (a) din Directiva 2004/49/CE a Parlamentului European i a Consiliului;
5. procedurile aferente activit ilor existente care au suferit modific ri în urma introducerii noului tip
de serviciu de transport feroviar;
6. procedurile aferente activit ilor ap rute în urma introducerii noului tip de serviciu de transport
feroviar;
7. dovada achit rii tarifului aferent pentru activitatea de acordare a certificatului de siguran ;
8. alte documente solicitate de c tre ASFR pentru evaluare;
c) introducerea transportului de m rfuri periculoase:
1. copia licen ei de transport feroviar, în termen de valabilitate, pe care s fie men ionat transportul
de m rfuri periculoase;
2. lista activit ilor existente care au suferit modific ri în urma introducerii activit ii de transport de
rfuri periculoase;
3. lista activit ilor ap rute în urma introducerii activit ii de transport de m rfuri periculoase;
4. procedura de evaluare a riscurilor introduse de modific ri de ordin tehnic, opera ional i
organiza ional, în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 352/2009;
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5. procedurile aferente activit ilor existente care au suferit modific ri în urma introducerii activit ii
de transport de m rfuri periculoase;
6. procedurile aferente activit ilor ap rute în urma introducerii activit ii de transport de m rfuri
periculoase;
7. dovada achit rii tarifului aferent pentru activitatea de acordare a certificatului de siguran ;
8. alte documente solicitate de c tre ASFR pentru evaluare;
d) trecerea la o categorie de volum de transport superioar celei men ionate în cererea de acordare
sau reînnoire a certificatului de siguran pe care îl de ine la momentul respectiv:
1. lista activit ilor existente care au suferit modific ri în urma trecerii la o categorie de volum de
transport superioar ;
2. lista activit ilor ap rute în urma trecerii la o categorie de volum de transport superioar ;
3. procedura de evaluare a riscurilor introduse de modific ri de ordin tehnic, opera ional i
organiza ional, în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 352/2009;
4. procedurile aferente activit ilor existente care au suferit modific ri în urma trecerii la o categorie
de volum de transport superioar ;
5. procedurile aferente activit ilor ap rute în urma trecerii la o categorie de volum de transport
superioar ;
6. dovada achit rii tarifului aferent pentru activitatea de acordare a certificatului de siguran ;
7. alte documente solicitate de c tre ASFR pentru evaluare.
(4) Dosarul de actualizare/modificare a certificatului de siguran partea B, pentru cazurile de la art.
5 alin. (2) pct. 3 lit. a), b), c), e) i f), pentru toate tipurile de servicii de transport feroviar, trebuie s
con in urm toarele documente justificative:
a) modificarea datelor de identificare ini iale ale solicitantului:
Certificatul de siguran partea B se modific în conformitate cu certificatul de siguran partea A.
Operatorul de transport feroviar trebuie s prezinte i dovada achit rii tarifului aferent pentru
activitatea de acordare a certificatului de siguran .
b) introducerea unui nou tip de serviciu de transport feroviar:
1. lista cuprinzând datele de identificare ale sec iilor de circula ie pe care se va efectua serviciul de
transport feroviar nou-introdus, în care se vor preciza:
a) sta iile de cale ferat cap de sec ie i intermediare;
b) lungimea în km a sec iei de circula ie;
c) sta iile de cale ferat în care se efectueaz reviziile tehnice la trenuri (la compunere, în tranzit i
la sosire), care trebuie men ionate în anexa la agrementul tehnic eliberat de c tre ONFR;
2. lista cuprinzând datele de identificare ale vehiculelor utilizate pentru efectuarea tipului de serviciu
de transport feroviar nou-introdus, cu urm toarele preciz ri pentru fiecare vehicul: tipul acestuia,
num rul de identificare, seria asiului, puterea nominal i denumirea de in torului. Se vor prezenta
copia certificatului de înmatriculare i cea a c ii de identitate, pe care solicitantul trebuie s fie
men ionat ca de in tor sau utilizator. Se vor prezenta, de asemenea, rapoartele de evaluare tehnic a
vehiculelor, eliberate de c tre ONFR, din care s reias c este apt din punct de vedere tehnic pentru
acest tip de serviciu;
3. lista cuprinzând datele de identificare ale vehiculelor utilizate numai pentru efectuarea
opera iunilor de manevr feroviar , atunci când este cazul, pe zonele de manevr /sta iile de cale
ferat /liniile ferate industriale nominalizate, cu urm toarele preciz ri pentru fiecare vehicul: tipul
acestuia, num rul de identificare, seria asiului, puterea nominal i denumirea de in torului. Se vor
prezenta urm toarele documente: copia autoriza iei din punct de vedere tehnic a vehiculului eliberate
de ONFR, în termen de valabilitate, copia certificatului de înmatriculare i copia c ii de identitate, pe
care solicitantul trebuie s fie men ionat ca de in tor sau utilizator;
4. lista nominal cu personalul pentru conducerea vehiculului utilizat, cu urm toarele preciz ri pentru
fiecare persoan :
a) numele, prenumele, vârsta i func ia;
b) num rul i data permisului/permiselor de conducere, autoriza iei în func ie (pentru mecanicul
ajutor) i a autoriza iei/autoriza iilor pentru efectuarea unor activit i specifice în activitatea de manevr
i/sau de conducere a trenurilor (conducere în sistem simplificat, conducere pe sec ii de circula ie
caracterizate prin pante mari etc.). Pentru personalul vehiculului care nu execut serviciul în sistem
simplificat se va depune declara ia conducerii operatorului de transport feroviar în acest sens;
c) num rul i data documentului prin care se atest c este apt medical i psihologic;
d) num rul i data documentului prin care se atest calitatea de angajat al organiza iei;
e) dovada pentru confirmarea periodic a competen elor profesionale;

10

5. lista personalului utilizat pentru manevr
i înso ire a trenurilor, atunci când este cazul, cu
urm toarele preciz ri pentru fiecare persoan :
a) numele, prenumele, vârsta i func ia;
b) num rul i data autoriz rii în func ie;
c) num rul i data documentului prin care se atest c este apt medical i psihologic;
d) num rul i data autoriza iei pentru activitatea de manevr în sistem simplificat, atunci când este
cazul;
e) num rul i data documentului prin care se atest calitatea de angajat al organiza iei;
f) dovada pentru confirmarea periodic a competen elor profesionale;
6. dovada achit rii tarifului aferent pentru activitatea de acordare a certificatului de siguran ;
7. alte documente solicitate de c tre ASFR pentru evaluare;
c) introducerea transportului de m rfuri periculoase:
1. copia certificatului de consilier de siguran la transportul m rfurilor periculoase, pentru personalul
cu atribu ii în acest sens. Se vor prezenta, de asemenea, în copie:
a) decizia de numire a consilierului de siguran la transportul m rfurilor periculoase;
b) documentul din care s reias rela ia dintre operatorul de transport feroviar i persoana atestat
(contract/conven ie);
2. dovada achit rii tarifului aferent pentru activitatea de acordare a certificatului de siguran ;
3. alte documente solicitate de c tre ASFR pentru evaluare;
d) solicitarea introducerii de sec ie/sec ii de circula ie în anexa nr. I la certificatul de siguran partea
B:
1. lista cuprinzând datele de identificare ale fiec rei sec ii de circula ie pentru care se solicit
acordarea certificatului de siguran , în care se vor preciza:
a) sta iile de cale ferat cap de sec ie i intermediare;
b) lungimea în km a sec iei de circula ie;
c) sta iile de cale ferat în care se efectueaz reviziile tehnice la trenuri (la compunere, în tranzit i
la sosire), care trebuie prev zute în anexa la agrementul tehnic eliberat de c tre ONFR;
2. lista nominal cu personalul de conducere a vehiculului utilizat, cu urm toarele preciz ri pentru
fiecare persoan :
a) numele, prenumele, vârsta i func ia;
b) num rul i data permisului/permiselor de conducere, autoriza iei în func ie (pentru mecanicul
ajutor) i a autoriza iei/autoriza iilor pentru efectuarea unor activit i specifice în activitatea de manevr
i/sau de conducere a trenurilor (conducere în sistem simplificat, conducere pe sec ii de circula ie
caracterizate prin pante mari etc.).
Pentru personalul vehiculului care nu execut serviciul în sistem simplificat se va depune declara ia
conducerii operatorului de transport feroviar în acest sens;
c) num rul i data documentului prin care se atest c este apt medical i psihologic;
d) num rul i data documentului prin care se atest calitatea de angajat al organiza iei;
e) dovada pentru confirmarea periodic a competen elor profesionale;
3. declara ia pe propria r spundere a personalului de conducere a vehiculului c acesta cunoa te
sec iile de remorcare, prevederile din planurile tehnice de exploatare ale sta iilor i complexelor de
cale ferat , precum i prevederile din RTE-urile liniilor ferate industriale pe care urmeaz s î i
desf oare activitatea. Declara ia va fi datat i asumat de c tre mecanicul instructor i de c tre o
persoan din conducerea executiv a operatorului de transport feroviar;
4. lista personalului utilizat pentru manevr
i înso ire a trenurilor, atunci când este cazul, cu
urm toarele preciz ri pentru fiecare persoan :
a) numele, prenumele, vârsta i func ia;
b) num rul i data autoriz rii în func ie;
c) num rul i data documentului prin care se atest c este apt medical i psihologic;
d) num rul i data autoriza iei pentru activitatea de manevr în sistem simplificat, atunci când este
cazul;
e) num rul i data documentului prin care se atest calitatea de angajat al organiza iei;
f) dovada pentru confirmarea periodic a competen elor profesionale;
5. declara ia pe propria r spundere a personalului utilizat pentru manevr i înso ire a trenurilor impiegat de mi care, ef tren, ef manevr , conduc tor manevr , manevrant vagoane - c acesta
cunoa te sec iile de circula ie, zonele de manevr , prevederile din planurile tehnice de exploatare ale
sta iilor i ale complexelor de cale ferat , precum i prevederile din RTE-urile liniilor ferate industriale
pe care urmeaz s î i desf oare activitatea. Declara ia va fi datat i asumat de c tre instructor i
de c tre o persoan din conducerea executiv a operatorului de transport feroviar;
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6. dovada asigur rii reviziilor tehnice la trenuri în sta iile de cale ferat la compunere, în tranzit i la
sosire. Se vor prezenta în copie:
a) autoriza ia de furnizor feroviar i agrementul tehnic feroviar care va avea în anex lista sta iilor în
care se efectueaz revizia tehnic la trenuri, eliberate de c tre ONFR, în cazul în care operatorul de
transport desf oar aceast activitate cu personal propriu;
b) autoriza ia de furnizor feroviar i agrementul tehnic feroviar care va avea în anex lista sta iilor în
care se efectueaz revizia tehnic la trenuri, eliberate de c tre ONFR, precum i contractele încheiate
cu unit i autorizate de c tre ONFR, în cazul în care operatorul de transport nu desf oar aceast
activitate cu personal propriu;
c) un document eliberat de administratorul/gestionarul infrastructurii feroviare din care s rezulte c
furnizorul serviciului de revizie tehnic la trenuri are în punctele de sec ionare nominalizate pentru
efectuarea acestui serviciu personalul i dot rile necesare;
7. copia reglement rilor specifice întocmite de solicitant pentru asigurarea verific rilor tehnice la
vehiculul de tip automotor, ram electric i similare acestuia, în conformitate cu Instruc iunile pentru
activitatea personalului de locomotiv în transportul feroviar nr. 201, aprobate prin Ordinul ministrului
transporturilor, construc iilor i turismului nr. 2.229/2006, atunci când este cazul;
8. copia conven iei, reactualizat , încheiat cu AFER pentru efectuarea de ac iuni de supraveghere
privind modul de respectare a reglementarilor specifice în vigoare i verificarea îndeplinirii cerin elor
care au stat la baza acord rii, reînnoirii sau modific rii certificatului de siguran , pe perioada de
valabilitate a acestuia, conform art. 18 din ordin;
9. dovada achit rii tarifului aferent pentru activitatea de acordare a certificatului de siguran ;
10. alte documente solicitate de c tre ASFR pentru evaluare;
e) solicitarea introducerii de zon /zone de manevr în anexa nr. I la certificatul de siguran partea
B:
1. lista cuprinzând datele de identificare ale zonei/zonelor de manevr pentru care se solicit
acordarea certificatului de siguran , în care vor fi precizate:
a) zona de manevr : liniile ferate industriale i sta ia de cale ferat la care acestea sunt racordate;
b) denumirea proprietarului liniei ferate industriale;
c) denumirea liniei ferate industriale de tranzit, dac linia ferat industrial solicitat ca zon de
manevr nu se racordeaz direct la sta ia adiacent ;
2. copia autoriza iei de exploatare aferente liniei ferate industriale solicitate ca zon de manevr i
copia autoriza iei de exploatare aferente liniei ferate industriale de tranzit, dac este cazul;
3. schi a sta iei de cale ferat la care se racordeaz linia ferat industrial solicitat ca zon de
manevr ;
4. lista cuprinzând datele de identificare ale vehiculelor utilizate pentru efectuarea opera iunilor de
manevr pe zonele de manevr /sta iile de cale ferat /liniile ferate industriale nominalizate, cu
urm toarele preciz ri pentru fiecare vehicul: tipul acestuia, num rul de identificare, seria asiului,
puterea nominal i denumirea de in torului. Se vor prezenta:
a) copia autoriza iei din punct de vedere tehnic a vehiculului eliberat de ONFR, în termen de
valabilitate;
b) copia certificatului de înmatriculare;
c) copia c ii de identitate, pe care solicitantul trebuie s fie men ionat ca de in tor sau utilizator;
5. lista nominal cu personalul de conducere a vehiculelor utilizate, cu urm toarele preciz ri pentru
fiecare persoan :
a) numele, prenumele, vârsta i func ia;
b) num rul i data permisului/permiselor de conducere, autoriza iei în func ie (pentru mecanicul
ajutor) i a autoriza iei/autoriza iilor pentru efectuarea unor activit i specifice în activitatea de manevr
i/sau de conducere a trenurilor (conducere în sistem simplificat, conducere pe sec ii de circula ie
caracterizate prin pante mari etc.). Pentru personalul vehiculului care nu execut serviciul în sistem
simplificat se va depune declara ia conducerii operatorului de transport feroviar în acest sens;
c) num rul i data documentului prin care se atest c este apt medical i psihologic;
d) num rul i data documentului prin care se atest calitatea de angajat al organiza iei;
e) dovada pentru confirmarea periodic a competen elor profesionale;
6. declara ia pe propria r spundere a personalului vehiculului c acesta cunoa te zonele de
manevr , prevederile din planurile tehnice de exploatare ale sta iilor i ale complexelor de cale ferat ,
precum i prevederile din RTE-urile liniilor ferate industriale pe care urmeaz s î i desf oare
activitatea. Declara ia va fi datat i asumat de c tre mecanicul instructor i de c tre o persoan din
conducerea executiv a operatorului de transport feroviar;
7. lista personalului utilizat pentru manevr , cu urm toarele preciz ri pentru fiecare persoan :
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a) numele, prenumele, vârsta i func ia;
b) num rul i data autoriz rii în func ie;
c) num rul i data documentului prin care se atest c este apt medical i psihologic;
d) num rul i data autoriza iei pentru activitatea de manevr în sistem simplificat, atunci când este
cazul;
e) num rul i data documentului prin care se atest calitatea de angajat al organiza iei;
f) dovada pentru confirmarea periodic a competen elor profesionale;
8. declara ia pe propria r spundere a personalului utilizat pentru manevr - impiegat de mi care, ef
tren, ef manevr , conduc tor manevr , manevrant vagoane - c acesta cunoa te zonele de
manevr , prevederile din planurile tehnice de exploatare ale sta iilor i ale complexelor de cale ferat ,
precum i prevederile din RTE-urile liniilor ferate industriale pe care urmeaz s î i desf oare
activitatea. Declara ia va fi datat
i asumat de c tre instructor i de c tre o persoan din
conducerea executiv a operatorului de transport feroviar;
9. copia conven iei, reactualizat , încheiat cu AFER pentru efectuarea de ac iuni de supraveghere
privind modul de respectare a reglement rilor specifice în vigoare i verificarea îndeplinirii cerin elor
care au stat la baza acord rii, reînnoirii sau modific rii certificatului de siguran , pe perioada de
valabilitate a acestuia, conform art. 18 din ordin;
10. dovada achit rii tarifului aferent pentru activitatea de acordare a certificatului de siguran ;
11. alte documente solicitate de c tre ASFR pentru evaluare;
f) solicitarea introducerii de vehicule feroviare motoare în anexa nr. II la certificatul de siguran
partea B:
1. lista cuprinzând datele de identificare ale vehiculelor pentru care s-a solicitat introducerea în
certificatul de siguran , cu urm toarele preciz ri pentru fiecare vehicul: tipul acestuia, num rul de
identificare, seria asiului, puterea nominal
i denumirea proprietarului. Se vor prezenta copia
certificatului de înmatriculare i cea a c ii de identitate, pe care solicitantul trebuie s fie men ionat
ca de in tor sau utilizator ori dovada înscrierii vehiculului în Registrul na ional al vehiculelor. Se vor
prezenta, de asemenea, dup caz:
a) raportul de evaluare tehnic a vehiculului, eliberat de c tre ONFR, din care s reias c este apt
din punct de vedere tehnic pentru activit ile de transport de tip A i/sau B;
sau
b) copia autoriza iei din punct de vedere tehnic a vehiculului utilizat pentru activit ile de transport de
tip C, eliberat de c tre ONFR, în termen de valabilitate;
2. în cazul vehiculului care desf oar pentru prima dat activitate în România, se va prezenta un
document emis de c tre ONFR din care s reias c acesta poate fi utilizat pe c ile ferate din
România i este compatibil cu re eaua feroviar pe care urmeaz s î i desf oare activitatea;
3. lista nominal cu personalul vehiculului utilizat, cu urm toarele preciz ri pentru fiecare persoan :
a) numele, prenumele, vârsta i func ia;
b) num rul i data permisului/permiselor de conducere, autoriza iei în func ie (pentru mecanicul
ajutor) i a autoriza iei/autoriza iilor pentru efectuarea unor activit i specifice în activitatea de manevr
i/sau de conducere a trenurilor (conducere în sistem simplificat, conducere pe sec ii de circula ie
caracterizate prin pante mari etc.). Pentru personalul vehiculului care nu execut serviciul în sistem
simplificat se va depune declara ia conducerii operatorului de transport feroviar în acest sens;
c) num rul i data documentului prin care se atest c este apt medical i psihologic;
d) num rul i data documentului prin care se atest calitatea de angajat al organiza iei;
e) dovada pentru confirmarea periodic a competen elor profesionale;
4. dovada asigur rii între inerii vehiculelor.
În cazul în care operatorul de transport feroviar de ine o autoriza ie de furnizor feroviar i un
agrement tehnic feroviar eliberate de c tre ONFR pentru acest tip de activitate, se vor prezenta aceste
documente.
În cazul în care asigurarea între inerii vehiculelor se face prin unit i de între inere cu care sunt
încheiate contracte, se vor prezenta în copie contractele încheiate cu acestea, precum i autoriza ia
de furnizor feroviar i agrementul tehnic feroviar eliberate de c tre ONFR acestor unit i.
În cazul în care operatorul de transport feroviar asigur între inerea vehiculelor cu unit i din alte
state membre ale Uniunii Europene, se vor prezenta urm toarele documente:
a) copia documentelor emise de autoritatea desemnat din statul membru unit ii respective pentru
între inerea vehiculului, precum i traducerea legalizat a acestor documente în limba român ;
b) copia contractului dintre operator i unitatea care asigur între inerea vehiculului, precum i
traducerea legalizat a acestui document în limba român ;
5. dovada achit rii tarifului aferent pentru activitatea de acordare a certificatului de siguran ;
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6. alte documente solicitate de c tre ASFR pentru evaluare.
(5) Pe durata valabilit ii certificatelor de siguran actualizate/modificate este necesar respectarea
cerin elor care au stat la baza actualiz rii/modific rii acestora i a men inerii valabilit ii licen ei.
(6) Scoaterea unui tip de serviciu, transport de m rfuri periculoase, sec ie/sec ii de circula ie,
zon /zone de manevr , linii ferate industriale sau vehicule se face de c tre ASFR în baza unei
solicit ri efectuate de c tre operatorul de transport feroviar.
CAPITOLUL VII
Supravegherea ulterioar acord rii certificatelor de siguran
Art. 23. - (1) Principiile de supraveghere a respect rii cerin elor Legii nr. 55/2006, cu modific rile i
complet rile ulterioare, dup acordarea unui certificat de siguran de c tre ASFR sunt cele prev zute
în anexa nr. IV la Regulamentul (UE) nr. 1.158/2010.
(2) Supravegherea respect rii cerin elor Legii nr. 55/2006, cu modific rile i complet rile ulterioare,
dup acordarea unui certificat de siguran se face prin ac iuni de audit, control i inspec ie de stat,
efectuate conform reglement rilor legale în vigoare.
(3) În cazul în care în cadrul ac iunilor de supraveghere prin audit, control i inspec ie de stat se
constat neconformit i care se încadreaz în condi iile de suspendare sau retragere a certificatului de
siguran partea A i/sau partea B formulate la cap. VIII i cap. IX, acestea vor fi comunicate în scris
conducerii ASFR, care va decide suspendarea sau retragerea certificatului de siguran partea A
i/sau partea B.
(4) În cazul în care în cadrul ac iunilor de supraveghere prin audit se constat neconformit i,
acestea vor fi comunicate în scris conducerii ASFR, care va dispune, dup caz, m surile în
conformitate cu legisla ia în vigoare.
CAPITOLUL VIII
Suspendarea certificatelor de siguran

Art. 24. - (1) Suspendarea certificatului de siguran partea A i/sau partea B se face de c tre
ASFR, în conformitate cu procedurile proprii, în cazul în care constat c nu sunt îndeplinite, par ial
sau în totalitate, criteriile de evaluare a conformit ii cu cerin ele pentru ob inerea certificatelor de
siguran nominalizate în Regulamentul (UE) nr. 1.158/2010.
(2) Decizia motivat de suspendare a unui certificat de siguran se aduce la cuno tin a operatorului
de transport feroviar i a administratorului/gestionarilor de infrastructur feroviar .
(3) Dup primirea comunic rii scrise privind suspendarea unei licen e, ASFR va notifica operatorului
de transport feroviar în cauz suspendarea certificatului de siguran de inut de acesta pân la
încetarea suspend rii licen ei.
(4) Suspendarea certificatului de siguran partea A atrage i suspendarea certificatului de siguran
partea B.
(5) Pe durata suspend rii certificatului de siguran partea A operatorului de transport feroviar i se
interzice efectuarea de servicii de transport feroviar.
(6) Pe durata suspend rii certificatului de siguran partea B operatorului de transport feroviar i se
interzice efectuarea de servicii de transport feroviar pentru certificatul care a fost suspendat.
(7) Ridicarea suspend rii certificatului de siguran partea A i/sau partea B se face de c tre ASFR
dup efectuarea unor ac iuni de inspec ie i/sau audit de siguran feroviar care s confirme
eliminarea neconformit ilor care au condus la suspendare.
(8) Ridicarea suspend rii certificatului de siguran partea A i/sau partea B se aduce la cuno tin a
operatorului de transport feroviar i a administratorului/gestionarilor de infrastructur feroviar .
(9) În cazul suspend rii certificatului de siguran partea B certificatul de siguran partea A î i
înceteaz valabilitatea la 6 luni dup suspendarea certificatului de siguran
partea B, dac
operatorului de transport feroviar nu i s-a ridicat suspendarea în acest interval de timp.
(10) Certificatul de siguran partea B care a fost acordat atât pentru servicii de transport feroviar de
tip A, cât i pentru servicii de transport feroviar de tip B se suspend de c tre ASFR dac operatorul
de transport feroviar nu a desf urat unul dintre serviciile de transport feroviar înscrise în acesta în
termen de un an de la data acord rii acestuia.
(11) În cazul în care rapoartele de investigare elaborate de OIFR con in recomandarea de
suspendare a unui certificat de siguran , ASFR verific , prin ac iuni de control i inspec ie de stat
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i/sau prin ac iuni de audit, activitatea operatorului de transport feroviar i decide oportunitatea
suspend rii certificatului.
Art. 25. - Suspendarea certificatului de siguran partea A i/sau partea B se face de c tre ASFR
atunci când constat :
1. neactualizarea procedurilor care compun sistemul de management al siguran ei în conformitate
cu modific rile de orice tip ap rute în cadrul organiza iei, caz în care se suspend certificatul de
siguran partea A i partea B;
2. efectuarea de servicii de transport feroviar de m rfuri periculoase f
consilier de siguran , caz
în care se suspend certificatul de siguran partea A i partea B;
3. efectuarea de servicii de transport feroviar de tip A i/sau B f
responsabil cu organizarea i
conducerea opera iunilor de transport feroviar i siguran a circula iei, de in tor de atestat emis de
ASFR, în termen de valabilitate, caz în care se suspend certificatul de siguran partea A i partea
B;
4. nerespectarea modului de lucru prev zut de procedurile care compun sistemul de management al
siguran ei, caz în care se suspend certificatul de siguran partea B corespunz tor;
5. utilizarea de servicii de mentenan a vehiculelor înscrise în certificatul de siguran partea B
furnizate de operatori economici care nu de in autoriza ii, agremente tehnice feroviare i/sau certificate
de omologare în termen de valabilitate, eliberate de AFER, caz în care se suspend certificatul de
siguran partea B corespunz tor;
6. efectuarea de servicii de transport feroviar de tip B cu trenuri directe de marf cu "deservirea
simplificat a locomotivelor (f
mecanic ajutor) pentru trenurile directe de marf ", f
a de ine
aprobare sau cu personal neautorizat în acest sens, caz în care se suspend certificatul de siguran
partea B;
7. efectuarea de servicii de transport feroviar de tip C cu "deservirea simplificat a locomotivelor
(f
mecanic ajutor)", f
a de ine personal autorizat în acest sens, caz în care se suspend
certificatul de siguran partea B.
CAPITOLUL IX
Retragerea certificatelor de siguran

Art. 26. - (1) Retragerea certificatului de siguran partea A i/sau partea B se face de c tre ASFR,
în conformitate cu procedurile proprii, în cazul în care constat c nu sunt îndeplinite, par ial sau în
totalitate, criteriile de evaluare a conformit ii cu cerin ele pentru ob inerea certificatelor de siguran
nominalizate în Regulamentul (UE) nr. 1.158/2010.
(2) Decizia motivat de retragere a unui certificat de siguran se aduce la cuno tin a operatorului de
transport feroviar i a administratorului/gestionarilor de infrastructur feroviar .
(3) Dup primirea comunic rii scrise privind retragerea unei licen e, ASFR va notifica operatorului de
transport feroviar în cauz retragerea certificatului de siguran de inut de acesta.
(4) În cazul retragerii certificatului de siguran partea A i/sau partea B, dup caz, acordarea unui
nou certificat de siguran partea A i/sau partea B se va face în baza unei noi cereri înso ite de
documenta ia aferent solicit rii i întocmite în conformitate cu prevederile prezentelor norme.
(5) Certificatul de siguran partea B se retrage de c tre ASFR dac operatorul de transport feroviar
nu a desf urat niciun serviciu de transport feroviar înscris în acesta în termen de un an de la data
acord rii acestuia.
(6) Retragerea certificatului de siguran partea A atrage i retragerea certificatului de siguran
partea B.
(7) În cazul retragerii certificatului de siguran partea B certificatul de siguran partea A î i
înceteaz valabilitatea la 6 luni dup retragerea certificatului de siguran partea B, dac operatorului
de transport feroviar nu i s-a eliberat un alt certificat de siguran partea B în acest interval de timp.
(8) În cazul în care rapoartele de investigare elaborate de OIFR con in recomandarea de retragere a
unui certificat de siguran , ASFR verific prin ac iuni de control i inspec ie de stat i/sau prin ac iuni
de audit activitatea operatorului de transport feroviar i decide oportunitatea retragerii certificatului.
Art. 27. - Retragerea certificatului de siguran partea A i/sau partea B se face de c tre ASFR
dup cum urmeaz :
1. la primirea comunic rii f cute de OLFR de retragere a licen ei de transport feroviar a unui
operator de transport feroviar ASFR retrage certificatul de siguran partea A i partea B;
2. dac cu ocazia ac iunilor de supraveghere prin control i inspec ie de stat se constat înc lcarea
repetat a cerin elor care au stat la baza acord rii, reînnoirii sau actualiz rii/modific rii certificatului de
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siguran partea A i/sau partea B pentru un operator de transport feroviar din România, respectiv a
certificatului de siguran partea B acordat unui operator de transport feroviar licen iat de o autoritate
responsabil cu acordarea licen elor operatorilor de transport feroviar dintr-un alt stat membru al
Uniunii Europene, ASFR retrage certificatul de siguran , partea A i partea B;
3. dac cu ocazia ac iunilor de audit de siguran feroviar se constat neconformit i majore, ASFR
retrage certificatul de siguran partea A i partea B;
4. dac cu ocazia ac iunilor de supraveghere prin control i inspec ie de stat se constat abateri
repetate de la legisla ia feroviar în vigoare ap rute în activitatea de transport feroviar a unui operator
de transport feroviar, care au condus la producerea unui accident grav, ASFR retrage certificatul de
siguran partea A i partea B;
5. dac cu ocazia ac iunilor de supraveghere prin control i inspec ie de stat se constat efectuarea
de servicii de transport feroviar de alt tip decât cel nominalizat în certificatul de siguran , ASFR
retrage certificatul de siguran partea A i partea B;
6. pentru efectuarea de servicii de transport feroviar f
de inerea de certificat de siguran partea
B, ASFR retrage certificatul de siguran partea A;
7. la primirea comunic rii f cute de c tre organismul de licen iere dintr-un alt stat membru al Uniunii
Europene de retragere a licen ei de transport feroviar a unui operator de transport feroviar, ASFR
retrage certificatul de siguran partea B corespunz tor;
8. pentru nerespectarea prevederilor conven iei de supraveghere a modului de respectare a
reglement rilor specifice în vigoare i de verificare a îndeplinirii cerin elor care au stat la baza acord rii
certificatului de siguran , ASFR retrage certificatul de siguran partea B corespunz tor;
9. pentru efectuarea de servicii de transport feroviar de tip A i/sau B f
efectuarea reviziilor
tehnice la trenuri i a probei frânei, în condi iile stabilite în reglement rile specifice în vigoare, ASFR
retrage certificatul de siguran partea B corespunz tor;
10. pentru efectuarea de servicii de transport feroviar prin utilizarea de vehicule care nu corespund
din punct de vedere tehnic prevederilor legislative i/sau prevederilor din instruc iunile de specialitate
în vigoare, ASFR retrage certificatul de siguran partea B corespunz tor;
11. pentru utilizarea de servicii de mentenan a vehiculelor înscrise în certificatul de siguran
partea B furnizate de operatori economici care nu de in autoriza ii, agremente tehnice feroviare i/sau
certificate de omologare valabile eliberate de ONFR, ASFR retrage certificatul de siguran partea B
corespunz tor;
12. pentru efectuarea de servicii de transport feroviar prin utilizarea de vehicule care nu sunt înscrise
în anexa nr. II la certificatul de siguran partea B, ASFR retrage certificatul de siguran partea B
corespunz tor;
13. pentru efectuarea de servicii de transport feroviar pe sec ii de circula ie i/sau zone de manevr
care nu sunt înscrise în anexa nr. I la certificatul de siguran partea B, ASFR retrage certificatul de
siguran partea B corespunz tor;
14. pentru efectuarea de servicii de transport feroviar prin nerespectarea prevederilor legale în
vigoare referitoare la durata serviciului continuu maxim admis pe locomotiv , ASFR retrage certificatul
de siguran partea B corespunz tor;
15. pentru efectuarea de servicii de transport feroviar prin utilizarea de personal de conducere a
vehiculelor, de manevr i de înso ire a trenurilor care nu este angajat permanent sau pe baz de
contract al operatorului de transport, ASFR retrage certificatul de siguran partea B corespunz tor;
16. pentru efectuarea de servicii de transport feroviar pe sec ii de circula ie i/sau zone de manevr
prin utilizarea de personal neautorizat/neinstruit pentru circula ia pe aceste sec ii i/sau zone de
manevr , ASFR retrage certificatul de siguran partea B corespunz tor;
17. pentru efectuarea de servicii de transport feroviar prin utilizarea de personal inapt din punct de
vedere al examin rilor medicale i/sau psihologice periodice, ASFR retrage certificatul de siguran
partea B corespunz tor;
18. pentru efectuarea de servicii de transport feroviar prin utilizarea de personal care nu a fost
verificat medical i/sau psihologic în termenul legal prev zut în legisla ia de specialitate în vigoare,
ASFR retrage certificatul de siguran partea B corespunz tor.
CAPITOLUL X
Dispozi ii finale

Art. 28. - Formatele standard ale p ilor A i B ale certificatului de siguran
cerere sunt în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 653/2007.
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Art. 29. - (1) To i operatorii de transport feroviar de in tori de certificate de siguran au obliga ia de
a comunica lunar AFER, în scris, pân la data de 15 a lunii, volumul tipului de serviciu realizat în luna
anterioar .
(2) Administratorul/Gestionarii de infrastructur feroviar are obliga ia de a comunica lunar AFER, în
scris, pân la data de 15 a lunii în curs, volumul tipului de serviciu realizat în luna anterioar de c tre
fiecare dintre operatorii de transport feroviar cu care a încheiat contracte de acces pe infrastructura
feroviar . Datele transmise vor fi exprimate în:
a) tren-km - pentru operatorii de transport feroviar care efectueaz servicii de transport feroviar de
tip A i/sau tip B;
b) ore manevr - pentru operatorii de transport feroviar care efectueaz servicii de transport feroviar
de tip C, inclusiv pentru operatorii de transport feroviar care în cadrul serviciilor de transport feroviar
de tip A i/sau tip B efectueaz i servicii de transport feroviar de tip C.
Art. 30. - (1) Pierderea sau deteriorarea certificatului de siguran se comunic de c tre operatorul
de transport feroviar ASFR, în maximum 10 zile de la data constat rii.
(2) Pentru cazurile prev zute la alin. (1), la solicitarea operatorului de transport feroviar i dup
achitarea tarifului aferent, ASFR va elibera un duplicat al certificatului de siguran .
Art. 31. - Operatorii de transport feroviar de in tori de certificate de siguran sunt înregistra i de
ASFR în Registrul operatorilor de transport feroviar de in tori de certificate de siguran .
Art. 32. - Anexele nr. I i II la certificatul de siguran partea B fac parte integrant din prezentele
norme.
ANEXA Nr. I
la certificatul de siguran partea B

Sec ii de circula ie, sta ii de cale ferat , zone de manevr feroviar i linii ferate industriale pe care
operatorul de transport feroviar este autorizat s efectueze servicii de transport feroviar
1. Sec ii de circula ie: ....................................................................................
.......................................................................................................................
2. Sta ii de cale ferat : ..................................................................................
.......................................................................................................................
3. Zone de manevr : .....................................................................................
.......................................................................................................................
4. Linii ferate industriale: ...............................................................................
.......................................................................................................................
5. Puncte de lucru: ........................................................................................
Data acord rii ...............

...........................................................
(numele i prenumele, semn tura i tampila)

ANEXA Nr. II
la certificatul de siguran partea B

Vehicule feroviare cu care operatorul de transport feroviar este autorizat s efectueze servicii de
transport feroviar pe sec iile de circula ie, liniile de cale ferat , zonele de manevr feroviar i liniile
ferate industriale înscrise în certificatul de siguran partea B
Data acord rii ...............
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Nr.
Tipul vehiculului feroviar Num rul vehiculului feroviar
crt.

...........................................................
(numele i prenumele, semn tura i tampila)
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