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01 iulie 2014. 
 

CAPITOLUL I 
Dispozi ii generale   

 
   Art. 1. -  (1) Produsele/serviciile pentru transportul feroviar i cu metroul, care pot influen a siguran a 
circula iei i securitatea transporturilor, calitatea serviciilor de transport, s n tatea oamenilor sau 
protec ia mediului, denumite în continuare produse feroviare critice, pot fi utilizate în activit ile de 
construire, modernizare, reparare i de între inere a materialului rulant i a infrastructurii de transport 
feroviar i cu metroul numai în condi iile în care au fost în prealabil omologate tehnic feroviar de 
AFER.   
   (2) În categoria produselor feroviare critice intr  i vehiculele feroviare noi, reconstruite, modernizate 
sau reparate planificat (RR, RP, RG, RK), dup  caz.   
   Art. 2. -  (1) Omologarea tehnic  feroviar  const  în evaluarea conformit ii i a aptitudinii de 
utilizare, precum i în validarea documenta iei tehnice de referin  a produselor feroviare critice i se 
finalizeaz  cu eliberarea certificatului de omologare tehnic  feroviar .   
   (2) Certificatul de omologare tehnic  feroviar  se acord  pentru:   
   a) atestarea unui nou tip de produs feroviar critic, denumit certificat de omologare tehnic  de tip a 
produsului;   
   b) atestarea conformit ii unui produs feroviar critic pentru care exist  un certificat de omologare 
tehnic  feroviar  de tip, realizat de un alt furnizor feroviar decât cel care a ob inut certificatul de 
omologare feroviar  de tip, denumit certificat de omologare tehnic  feroviar  de fabrica ie a 
produsului.   
   Art. 3. -  (1) Omologarea tehnic  feroviar  de tip sau de fabrica ie a produselor feroviare critice se 
realizeaz , de regul , în dou  faze:   
   a) omologarea tehnic  preliminar , care permite realizarea produsului feroviar critic într-un num r 
limitat, în vederea efectu rii verific rilor i încerc rilor acestuia în exploatare, pentru determinarea 
aptitudinilor de utilizare a acestuia;   
   b) omologarea tehnic  final , care permite produc ia de serie a produsului feroviar critic specificat.   
   (2) În cazul produselor feroviare critice pentru care nu este necesar  testarea aptitudinilor de 
utilizare, se poate renun a la faza de omologare tehnic  preliminar .   
   (3) Furnizorului feroviar care a ob inut certificatul de omologare tehnic  final  de tip pentru un 
produs feroviar critic i se acord  i certificatul de omologare tehnic  final  de fabrica ie pentru 
produsul respectiv.   
   (4) În cazul produselor feroviare critice prev zute la art. 1 alin. (2) certificatul de omologare tehnic  
acordat pentru o categorie de repara ii este valabil i pentru categoriile de repara ii inferioare acesteia, 
în condi iile respect rii prevederilor art. 5.   
   Art. 4. -  (1) În cazul omolog rii tehnice preliminare, de tip sau de fabrica ie, valabilitatea 
certificatului de omologare tehnic  este:   
   a) de maximum 12 luni de la data eliber rii certificatului, cu posibilitatea prelungirii cu maximum 12 
luni;   
   b) limitat  la un num r de produse, f r  a dep i durata de 12 luni de la data eliber rii certificatului, 
cu posibilitatea m ririi num rului acestor produse, dar f r  a dep i durata de maximum 24 de luni de 
la data eliber rii certificatului.   
   (2) În cazul omolog rii tehnice finale valabilitatea certificatului de omologare este:   
   a) pe durat  nedeterminat , în cazul omolog rii tehnice feroviare de tip;   
   b) de maximum 5 ani de la data eliber rii certificatului, în cazul omolog rii tehnice feroviare de 
fabrica ie.   
   Art. 5. -  (1) Certificatul de omologare tehnic  î i pierde valabilitatea în cazul în care se aduc 
modific ri constructive produsului feroviar critic sau modific ri ale tehnologiei de fabrica ie a acestuia, 
care pot conduce la modificarea uneia sau mai multor caracteristici ori performan e ale produsului 
feroviar critic respectiv.   
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   (2) Furnizorii feroviari sunt obliga i s  solicite în prealabil, în scris, avizul beneficiarului i al AFER 
pentru orice modificare constructiv  a unui produs feroviar critic omologat tehnic sau a tehnologiei de 
fabrica ie a acestuia.   
   Art. 6. -  Certificatul de omologare tehnic  este un document cu regim special, nominal, 
netransmisibil i se acord , la cerere, în mod nediscriminatoriu, furnizorilor feroviari, în condi iile 
prezentelor norme.   
   Art. 7. -  Eviden a produselor feroviare critice, omologate tehnic feroviar, repartizate pe furnizori, se 
ine de AFER în Registrul produselor feroviare omologate tehnic.   

 
CAPITOLUL II 

Clasificarea produselor feroviare   
 
   Art. 8. -  Prin produs feroviar se în elege orice sistem, subsistem, ansamblu, organ, component sau 
program de calculator destinat materialului rulant, c ii de rulare, semnaliz rii feroviare, aliment rii cu 
energie electric , controlului i comenzii circula iei feroviare, instala iilor de mentenan  sau având 
leg tur  cu mai multe dintre aceste elemente.   
   Art. 9. -  În func ie de gravitatea consecin elor datorate unei poten iale defect ri, cu implica ii în 
siguran a circula iei i securitatea transporturilor, realizarea transportului, calitatea serviciilor, 
s n tatea oamenilor, protec ia mediului i/sau în costurile de între inere i exploatare, produsele 
feroviare se clasific  în urm toarele clase de risc:   
    Clasa 1A: Produse feroviare a c ror defectare antreneaz  o pierdere a siguran ei i securit ii 
transporturilor, comportând urm toarele riscuri:   
   - risc de accident feroviar, care poate s  cauzeze r niri corporale personalului feroviar sau 
pasagerilor;   
   - risc de distrugere major  a echipamentelor feroviare sau a m rfurilor transportate.   
    Exemple:   
   a) la materialul rulant:   
   - osii montate, cutii de osie i elemente componente ale acestora;   
   - aparate de trac iune, legare, ciocnire;   
   - echipamente i elemente componente ale sistemelor de frân  de orice fel;   
   - echipamente i elemente componente ale sistemelor de suspensie;   
   - cadre de boghiu;   
   - u i de acces din exterior;   
   - echipamente i dispozitive de protec ie aferente instala iilor electrice i electronice;   
   - instala ii de siguran  i vigilen , de control automat al vitezei (punctal sau continuu), vitezometre 
i componente ale acestora;   

   - dispozitive de siguran  la suprapresiune, folosite la vagoanele pentru transportul fluidelor i al 
materialelor pulverulente;   
   b) la infrastructura feroviar :   
   - instala ii de semnalizare i de control al circula iei;   
   - relee de siguran  sau alte echipamente cu func ii similare din compunerea instala iilor de 
semnalizare i de control al circula iei;   
   - inductoare de cale ale instala iei Indusi sau ale unor instala ii similare;   
   - ine, aparate de cale i traverse de cale ferat ;   
   - electromecanisme de macaz;   
   - aparate de compensare a c ii pe poduri.   
    Clasa 1B:   
    Produse feroviare a c ror defectare determin  grave perturba ii în exploatarea feroviar    
    Exemple:   
   a) la materialul rulant:   
   - motoare de trac iune de orice fel;   
   - sisteme de transmisie de orice fel;   
   - sisteme de comand  i servicii auxiliare;   
   - pantografe;   
   - transformatoare de putere;   
   - uleiuri i lubrifian i utiliza i pentru cutii de osie, echipamente de frân , sisteme de transmisie, ma ini 
termice i electrice;   
   - fi e de înalt  tensiune i semiacupl ri de abur;   
   - echipament i instala ii pentru iluminat i semnalizare sonor  a materialului rulant motor;   
   - instala ii de radiocomunica ii;   
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   b) la infrastructura feroviar :   
   - linia de contact i elementele componente ale acesteia;   
   - elemente componente ale instala iilor CED, CEM, BLA, cu excep ia celor prev zute la clasa 1A;   
   - elemente de prindere a inei;   
   - elemente ale suprastructurii podurilor;   
   - elemente constructive ale sistemelor informatice i de telecomunica ii, folosite în activitatea de 
manevr  i de dirijare a circula iei;   
   - instala ii de semnalizare acustic  i luminoas  la trecerile de nivel.   
    Clasa 2A:   
    Produse feroviare a c ror defectare determin  o diminuare a calit ii condi iilor de transport, a 
protec iei mediului i a s n t ii   
    Exemple:   
   a) la materialul rulant:   
   - acumulatoare electrice i elemente componente ale sistemelor de iluminare, sonorizare, înc lzire i 
condi ionare a aerului;   
   - elemente componente ale instala iilor sanitare;   
   - u i i ferestre interioare;   
   - elemente componente ale instala iei frigorifice la vagoane;   
   b) la infrastructura feroviar :   
   - elemente componente ale instala iilor de alimentare cu energie a trac iunii electrice feroviare;   
   - instala ii i echipamente de avizare i informare a c l torilor.   
    Clasa 2B:   
    Produse feroviare a c ror defectare afecteaz  costurile de între inere i exploatare, cu influen e în 
calitatea transportului   
    Exemple:   
   a) la materialul rulant:   
   - sisteme de monitorizare i diagnoz ;   
   - materiale i elemente ale structurii de rezisten  i ale dot rilor interioare;   
   - materiale pentru protec ia anticorosiv ;   
   b) la infrastructura feroviar :   
   - materiale pentru protec ia anticorosiv ;   
   - materiale i elemente ale structurii de rezisten  a podurilor, tunelurilor etc.;   
   - aparate de reazem pentru poduri;   
   - utilaje i dispozitive speciale, utilizate la între inerea c ii i a liniei de contact;   
   - piatr  spart  pentru prisma de balast.   
    Clasa 3:   
    Produse de uz general i alte produse feroviare a c ror defectare nu afecteaz  nemijlocit siguran a 
circula iei i securitatea transporturilor, calitatea serviciilor de transport, s n tatea i mediul 
înconjur tor sau nu este perceput  de clien i   
    Exemple:   
   - materiale, piese i componente de uz general.   
   Art. 10. -  (1) Produsele feroviare din clasele de risc 1A, 1B, 2A i 2B sunt considerate produse 
feroviare critice, pentru a c ror utilizare/furnizare sunt obligatorii autorizarea furnizorilor i omologarea 
lor tehnic  feroviar .   
   (2) Pentru produsele feroviare critice din clasa de risc 1A este obligatorie supravegherea prin ac iuni 
de inspec ie tehnic .   
   (3) Produsele feroviare critice realizate din mai multe componente se încadreaz  în clasa de risc a 
componentei cu clasa de risc cea mai ridicat .   
   (4) Clasa de risc a unui produs feroviar critic se stabile te de AFER i se înscrie în documentul 
tehnic de referin  al produsului respectiv i în certificatul de omologare tehnic  sau, dup  caz, în 
agrementul tehnic feroviar.   
   (5) Pentru produsele care nu intr  în categoria produselor feroviare critice, la cererea furnizorilor 
i/sau a beneficiarilor AFER va elibera documentul prin care s  se ateste acest fapt.   

 
CAPITOLUL III 

Acordarea, suspendarea sau retragerea certificatului 
de omologare tehnic    

 
   Art. 11. -  Certificatul de omologare tehnic  se poate acorda furnizorilor feroviari, persoane juridice 
române, care îndeplinesc cumulativ urm toarele cerin e:   
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   a) de in o autoriza ie de furnizor feroviar valabil  pentru categoria de produs feroviar critic pentru 
care se solicit  omologarea tehnic ;   
   b) de in documenta ia tehnic  i constructiv  de baz  a produsului feroviar critic (caietul de sarcini 
sau specifica ia tehnic , desenul de ansamblu general i desenele principalelor subansambluri, 
breviarele de calcul), acceptat  în prealabil de beneficiarul/utilizatorul final i avizat  de AFER;   
   c) dispun de dot rile tehnice necesare în vederea realiz rii, în condi iile stabilite prin documenta ia 
tehnic  i tehnologic , a produsului supus omolog rii tehnice feroviare;   
   d) dispun de laboratoare, standuri i/sau dispozitive speciale, care sunt necesare pentru verificarea 
i inerea sub control, pe fluxul tehnologic, a principalelor caracteristici determinante pentru siguran a 
i securitatea transporturilor, protec ia mediului i calitatea serviciilor, i fac dovada c :   

   - acestea sunt în curs de autorizare/atestare, în cazul omolog rii tehnice preliminare;   
   - acestea sunt autorizate/atestate de AFER, în cazul omolog rii finale;   
   e) fac dovada c  prototipul produsului feroviar critic, în cazul omolog rii tehnice preliminare, sau, 
dup  caz, produsele feroviare critice furnizate în perioada de valabilitate a certificatului de omologare 
tehnic  preliminar , denumit  în continuare serie zero, au corespuns condi iilor specificate în 
documentul tehnic de referin ;   
   f) de in acordul operatorului de transport i/sau al gestionarului de infrastructur  pentru efectuarea 
încerc rilor în exploatare, în cazul în care aceste încerc ri sunt necesare pentru omologarea final  a 
produsului feroviar critic.   
   Art. 12. -  Pentru ob inerea certificatului de omologare tehnic  solicitantul trebuie s  depun  la 
AFER urm toarele documente:   
   a) cererea pentru acordarea certificatului de omologare tehnic , din care s  rezulte:   
   - denumirea persoanei juridice solicitante;   
   - adresa la care solicitantul î i are sediul;   
   - num rul de înregistrare în registrul comer ului;   
   - num rul i data eliber rii autoriza iei;   
   - denumirea produsului pentru care solicit  omologarea tehnic  i num rul documentului tehnic de 
referin ;   
   - felul i faza omolog rii tehnice feroviare;   
   b) documentul tehnic de referin  al produsului feroviar critic (caietul de sarcini sau specifica ia 
tehnic  a produsului), desenele de ansamblu general i ale principalelor subansambluri, avizate în 
prealabil de beneficiarul/utilizatorul final i de AFER;   
   c) memoriul tehnic de prezentare a produsului feroviar critic, care va con ine men iuni cu privire la 
domeniul de utilizare, principalele caracteristici i performan e, concep ia i solu iile constructive, 
func ionarea, între inerea i repararea, consumurile energetice, influen ele asupra siguran ei circula iei 
i securit ii transporturilor, asupra s n t ii omului i asupra mediului, tehnologia i principalele dot ri 

tehnice necesare în fabrica ie;   
   d) breviarul de calcul, prev zut de normele tehnice în vigoare, pentru alegerea i dimensionarea 
principalelor elemente componente ale produsului feroviar critic, în cazul omolog rii tehnice 
preliminare de tip a produsului;   
   e) lista cuprinzând datele de identificare a subansamblurilor i a componentelor din structura 
produsului feroviar critic supus omolog rii tehnice, care trebuie s  fie omologate tehnic ca produse 
feroviare critice independente, în cazul omolog rii tehnice preliminare, i datele de identificare a 
principalilor furnizori ai acestora;   
   f) lista cuprinzând datele de identificare a subansamblurilor i a componentelor din structura 
produsului feroviar critic supus omolog rii tehnice, care se consider  omologate tehnic o dat  cu 
omologarea produsului respectiv;   
   g) documentele de omologare tehnic  a subansamblurilor i a componentelor men ionate la lit. e), în 
cazul omolog rii tehnice finale;   
   h) programul de verific ri i încerc ri ale produsului feroviar critic, avizat de beneficiarul/utilizatorul 
final al produsului i de AFER, în cazul omolog rii tehnice preliminare;   
   i) documentele care con in rezultatele verific rilor i încerc rilor efectuate;   
   j) lista cuprinzând datele de identificare a beneficiarilor produsului feroviar critic respectiv;   
   k) acordul scris al operatorului de transport i/sau al gestionarului de infrastructur  pentru efectuarea 
încerc rilor în exploatare, dac  este cazul;   
   l) lista cuprinzând laboratoarele, standurile i dispozitivele speciale destinate verific rii i inerii sub 
control, în procesul de fabrica ie a produsului, a principalelor caracteristici determinante pentru 
siguran a circula iei i securitatea transporturilor, protec ia mediului i calitatea serviciilor, în cazul 
omolog rii preliminare, sau lista cuprinzând datele de identificare a autoriza iilor/atestatelor ob inute 
pentru laboratoarele, standurile i dispozitivele speciale respective, în cazul omolog rii finale;   
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   m) raportul comisiei de omologare tehnic  preliminar  i raportul asupra comport rii în exploatare a 
prototipului i/sau a seriei zero, în cazul omolog rii în faz  final ;   
   n) dovada achit rii tarifului de omologare tehnic .   
   Art. 13. -  (1) AFER va verifica documenta ia prezentat  i va comunica în scris solicitan ilor, în 
termen de 15 zile de la data primirii cererii de acordare a certificatului de omologare tehnic  a 
produsului feroviar critic respectiv, decizia de acceptare a cererii, solicitarea de completare a 
documentelor sau, dup  caz, decizia motivat  de respingere a cererii.   
   (2) Dac  în termen de 30 de zile de la primirea comunic rii prin care se solicit  completarea 
documentelor solicitantul nu remediaz  neconformit ile respective, cererea se consider  respins , iar 
dosarul va fi înapoiat acestuia.   
   (3) În cazul în care cererea pentru acordarea certificatului de omologare tehnic  a fost respins  în 
condi iile prev zute la alin. (1) i (2), reluarea procesului de omologare tehnic  se va face în baza unei 
noi cereri, potrivit prevederilor art. 12.   
   Art. 14. -  (1) AFER va stabili, prin consultare cu beneficiarul/utilizatorul final, componen a comisiei 
de omologare tehnic  a produsului feroviar critic respectiv, care poate s  cuprind  reprezentan i ai 
AFER, ai solicitantului, subfurnizorilor, proiectantului i ai principalilor beneficiari/utilizatori. Prezen a la 
lucr rile comisiei de omologare tehnic  a reprezentantului AFER, al furnizorului feroviar solicitant i cel 
pu in al unui beneficiar/utilizator este obligatorie.   
   (2) Comisia de omologare tehnic  va fi convocat  în scris de AFER, în termen de maximum 15 zile 
de la data comunic rii deciziei de acceptare a cererii de omologare tehnic , la o dat  convenit  cu 
p r ile interesate, de regul  la sediul furnizorului feroviar solicitant. Pre edintele comisiei de 
omologare tehnic  este reprezentantul desemnat de AFER, iar secretariatul comisiei va fi asigurat de 
furnizorul feroviar solicitant.   
   (3) Furnizorul feroviar solicitant va pune la dispozi ie membrilor comisiei de omologare tehnic , 
pentru consultare la sediul acestuia, documenta ia produsului, întocmit  potrivit prevederilor art. 12, cu 
cel pu in 5 zile înainte de data la care comisia a fost convocat .   
   (4) Furnizorul feroviar solicitant trebuie s  aib  disponibil, pentru a fi pus la dispozi ie comisiei de 
omologare tehnic , la cererea acesteia, prototipul produsului feroviar critic i urm toarele documente:   
   a) documenta ia de execu ie, tehnologic  i de control;   
   b) cartea tehnic  a produsului feroviar critic, instruc iuni de exploatare, între inere, reparare, piese 
de schimb, service;   
   c) declara iile de conformitate pentru principalele materiale i echipamente utilizate la realizarea 
produsului feroviar critic;   
   d) procesul-verbal de recep ie intern  a produsului feroviar critic, precum i a componentelor 
acestuia, care se realizeaz  de furnizorul feroviar solicitant.   
   Art. 15. -  (1) Comisia de omologare tehnic  verific  documentele dosarului de omologare tehnic  a 
produsului feroviar critic respectiv, alte documente puse la dispozi ie la cerere i, dup  caz, solicit  
efectuarea unor verific ri pe fluxul de fabrica ie sau asupra prototipului, urm rind, în principal, dac :   
   a) documenta ia tehnic  de execu ie este întocmit  de personal calificat, este avizat , aprobat  i 
înregistrat , în conformitate cu reglement rile în vigoare;   
   b) solu iile tehnice privind construc ia, fabrica ia i utilizarea produsului feroviar critic satisfac 
cerin ele specificate în documentul tehnic de referin ;   
   c) notele de calcul au fost elaborate în conformitate cu normele tehnice în vigoare, iar rezultatele 
finale sunt conforme cu cerin ele specificate;   
   d) verific rile i încerc rile s-au efectuat în conformitate cu programul de încerc ri i verific ri ale 
produsului feroviar critic, stabilit ini ial, cu respectarea normelor în vigoare, iar rezultatele ob inute 
satisfac cerin ele specificate în documenta ia tehnic  a produsului;   
   e) dot rile tehnice, laboratoarele proprii, standurile i dispozitivele speciale existente asigur  
realizarea produsului feroviar critic în condi iile de calitate impuse prin documenta ia tehnic  a 
acestuia.   
   (2) Rezultatele verific rilor efectuate de comisia de omologare tehnic  se înscriu în raportul 
acesteia, care va cuprinde în mod obligatoriu urm toarele:   
   a) num rul actului de convocare, data i locul întrunirii comisiei de omologare tehnic ;   
   b) denumirea produsului feroviar critic i a documentului tehnic de referin ;   
   c) clasa de risc a produsului feroviar critic;   
   d) aprecierile comisiei de omologare tehnic  cu privire la documentele existente în dosarul de 
omologare;   
   e) aprecierile comisiei de omologare tehnic  cu privire la verific rile efectuate asupra produsului 
feroviar critic i asupra proceselor de fabrica ie;   
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   f) hot rârea comisiei de omologare tehnic  cu privire la acordarea sau neacordarea certificatului de 
omologare tehnic ;   
   g) opiniile separate ale unor membri ai comisiei de omologare tehnic , dac  este cazul;   
   h) componen a comisiei de omologare tehnic  i semn turile membrilor acesteia.   
   Art. 16. -  (1) AFER, în baza concluziilor i a hot rârii înscrise în raportul comisiei de omologare 
tehnic , în termen de 5 zile de la data încheierii raportului, emite certificatul de omologare tehnic  sau, 
dup  caz, comunic  în scris solicitantului decizia motivat  de respingere a omolog rii tehnice a 
produsului feroviar critic respectiv.   
   (2) Dac  în termen de 90 de zile de la data primirii deciziei de neacordare a certificatului de 
omologare tehnic  furnizorul solicitant face dovada c  a eliminat neconformit ile men ionate în 
decizie, AFER elibereaz  certificatul de omologare tehnic  solicitat. În caz contrar cererea se 
consider  respins , iar pentru reluarea procedurii de omologare tehnic  va fi necesar  depunerea 
unei noi cereri, potrivit prevederilor art. 12.   
   Art. 17. -  În perioada de valabilitate a certificatului de omologare tehnic  furnizorul feroviar este 
obligat s  comunice în scris la AFER, în termen de maximum 10 zile, orice modificare a listei 
cuprinzând datele de identificare a beneficiarilor, men ionat  la art. 12 lit. j).   
   Art. 18. -  (1) În perioada de valabilitate a certificatului de omologare tehnic  AFER va supraveghea 
modul în care sunt respectate cerin ele care au stat la baza acord rii certificatului de omologare 
tehnic , prin ac iuni de evaluare, la intervale de timp specificate i/sau prin ac iuni de inspec ie 
tehnic .   
   (2) Dac  pe parcursul supravegherii se constat  c  nu mai sunt îndeplinite una sau mai multe 
cerin e, AFER suspend  certificatul de omologare tehnic  pentru produsul feroviar critic respectiv.   
   (3) Decizia de suspendare a certificatului de omologare tehnic  se comunic  în scris de AFER 
beneficiarilor produsului feroviar critic respectiv, specifica i în lista prev zut  la art. 12 lit. j). 
Comunicarea se va face în termen de 3 zile de la data emiterii deciziei respective.   
   (4) Dac  în interval de 45 de zile de la data comunic rii deciziei de suspendare a certificatului de 
omologare tehnic  furnizorul feroviar nu face dovada c  a eliminat neconformit ile care au stat la 
baza deciziei de suspendare, certificatul respectiv va fi retras.   
   (5) În cazul retragerii certificatului de omologare tehnic  sau al expir rii valabilit ii acestuia 
acordarea unui nou certificat se poate face numai în baza unei noi cereri de acordare, conform 
prevederilor art. 12.   
 

CAPITOLUL IV 
Dispozi ii finale   

 
   Art. 19. -  Ob inerea certificatului de omologare tehnic  nu scute te posesorul acestuia de 
r spunderea ce îi revine cu privire la calitatea produselor feroviare critice furnizate.   
   Art. 20. -  (1) Eventualele contesta ii privind decizia de neacordare, suspendare sau, dup  caz, de 
retragere a certificatului de omologare tehnic  se depun la AFER în termen de 5 zile de la primirea 
comunic rii scrise.   
   (2) Solu ionarea contesta iilor se face de c tre consiliul de conducere al AFER în termen de 30 de 
zile de la data depunerii acestora. În cadrul aceluia i termen decizia de solu ionare a contesta iei se 
comunic  în scris contestatarului. Decizia consiliului de conducere al AFER poate fi atacat  în justi ie, 
la instan a judec toreasc  competent , potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 29/1990, cu 
modific rile ulterioare.   
   Art. 21. -  AFER va elibera, la cerere, în caz de pierdere sau de deteriorare, duplicate ale 
certificatului de omologare tehnic .   
   Art. 22. -  Pentru presta iile efectuate de AFER privind acordarea, încetarea suspend rii i 
eliberarea duplicatelor certificatelor de omologare tehnic  a produselor feroviare critice se percep 
tarife aprobate de Ministerul Transporturilor conform reglement rilor în vigoare.   
   Art. 23. -  Lista cuprinzând persoanele juridice c rora AFER le-a acordat, le-a suspendat sau le-a 
retras certificatul de omologare tehnic , dup  caz, sau persoanele juridice care au pierdut certificatul 
respectiv se public  în Buletinul AFER.   


