
DECIZIA nr. 105 
din 24.10.2013 

  
Directorul general al Autorit ii Feroviare Române - AFER, în baza 
referatului nr. 3020/3926/22.10.2013, al Serviciului Înmatriculare i 
Gestionare Registre, având în vedere prevederile art. 7 din Anexa nr. 1 la 
Ordinul ministrului transporturilor nr. 1484 din 28.11.2008, denumit în 
continuare OMT 1484/2008, pentru aprobarea Normelor privind acordarea 
avizului tehnic vehiculelor feroviare care au dep it durata normal  de 
func ionare/durata de serviciu, în temeiul art. 18 lit. c din Regulamentul de 
Organizare i Func ionare al Autorit ii Feroviare Române - AFER, aprobat 
prin Hot rârea Guvernului nr. 626/1998 cu modific rile i complet rile 
ulterioare, 

DECIDE, 

Art. 1.  Vehiculele feroviare pentru care, în conformitate cu prevederile 
OMT 1484/2008, AFER a eliberat un aviz tehnic de men inere  în func iune 
sau de acordare a unei noi durate de func ionare, vor avea inscrip ionate 
urm toarele date: 

- seria i num rul avizului tehnic emis de AFER; 
- data emiterii avizului tehnic; 
- data expir rii avizului tehnic.  

Art. 2.  Datele men ionate la art. 1 vor fi inscrip ionate într-un tabel cu 
formatul  

( L x l) : 200 mm (50+100+50) x 100 mm (50+50), dup  cum urmeaz : 

Nr.AV.TH. 0000 / 00.0000 AFER 
AV.TH.EXP 00.0000 - 

- Nr. AV. TH. = num rul/data emiterii avizului tehnic; 
- AV. TH. EXP. = data la care expir  avizul tehnic; 
- datele de emitere, respectiv expirare a avizului tehnic, ce se vor 

înscrie în coloana a doua vor cuprinde luna i anul (câte dou  cifre 
pentru lun , iar pentru an patru cifre); 

-  literele i cifrele vor avea în l imea de 20 mm, iar liniile vor avea 
grosimea de 3 mm. 

Inscrip ionarea se va face în culoare alb  pe fond negru. 



Art. 3. Inscrip ionarea se va face pe ambele p r i ale vehiculului, astfel: 

- vagoane de c l tori i automotoare - la partea inferioar  a peretelui 
lateral, sub prima fereastr , la un singur cap t; 

- vagoane de marf  cu pere i laterali - la partea inferioar  a peretelui 
lateral, în prima treime a vagonului la un singur cap t; 

- vagoane  de  marf  f r  pere i  laterali  -  în  prima  treime  a  
longeroanelor laterale, la un singur cap t; 

- locomotive - pe u ile de acces în cabin ; 
- pentru alte tipuri de vehicule sau în cazul în care nu se pot respecta 

condi iile de mai sus, se vor întocmi propuneri individuale privind 
locul de inscrip ionare. 

Art. 4. Inscrip ionarea vehiculelor se va face pe baza desenelor 
elaborate, în conformitate cu prevederile art. 3, prin grija de in torului i 
avizate de c tre AFER. Inscrip ionarea se va face de c tre de in torul 
vehiculului prin intermediul unui operator  economic autorizat pentru lucr ri 
de inscrip ionare a vehiculelor feroviare. 

Art. 5. Serviciul Inspec ie Tehnic  i Serviciul Înmatriculare i 
Gestionare Registre din cadrul AFER - ONFR vor urm ri ducerea la 
îndeplinire a prezentei decizii. 

Art. 6. Prezenta Decizie intr  în vigoare în termen de 10 zile lucr toare 
de la data semn rii. 

Art. 7. La data intr rii în vigoare a prezentei, Decizia nr. 24/01.04.2009 
a Directorului General AFER î i înceteaz  aplicabilitatea. 

Art. 8. Prezenta  decizie  se  public  în  Buletinul  AFER  i  pagina  Web  
AFER. 

 


