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Ministerul Transporturilor - Ordin nr. 410/1999 din 26 iulie 1999 
 

Ordinul nr. 410/1999 privind autorizarea laboratoarelor de încerc ri i 
atestarea standurilor i dispozitivelor speciale, destinate verific rii i 
încerc rii produselor feroviare utilizate în activit ile de construire, 

modernizare, exploatare, între inere i reparare a infrastructurii feroviare 
i a materialului rulant, specifice transportului feroviar i cu metroul   

 

În vigoare de la 17 septembrie 1999 
 
Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 452 din 17 septembrie 1999. Nu exist  modific ri pân  la 01 

iulie 2014. 
 
    Ministrul transporturilor,   
    în temeiul prevederilor art. 11 lit. c) i d) din Ordonan a Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, 
aprobat  i modificat  prin Legea nr. 197/1998, ale art. 7 alin. (3) lit. c) i alin. (5) din Ordonan a de 
urgen  a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe c ile ferate române i reorganizarea Societ ii 
Na ionale a C ilor Ferate Române, aprobat  i modificat  prin Legea nr. 89/1999, ale art. 1 alin. (2) din 
Ordonan a Guvernului nr. 95/1998 privind înfiin area unor institu ii publice în subordinea Ministerului 
Transporturilor, ale art. 5 lit. l) din anexa nr. 1 la Hot rârea Guvernului nr. 626/1998 privind organizarea 
i func ionarea Autorit ii Feroviare Române - AFER i ale art. 3 pct. 6 din Hot rârea Guvernului nr. 

263/1999 privind organizarea i func ionarea Ministerului Transporturilor,   
    emite urm torul ordin:   
 
   Art. 1. -  (1) În domeniul transportului feroviar i cu metroul, în vederea verific rii i inerii sub control 
a unor caracteristici determinante pentru siguran a circula iei i securitatea transporturilor, verific rile 
i încerc rile produselor feroviare pot fi realizate numai în laboratoare de încerc ri i/sau utilizând 

standuri i dispozitive speciale, autorizate sau atestate, dup  caz, de c tre Ministerul Transporturilor 
prin Autoritatea Feroviar  Român  - AFER.   
   (2) Autorizarea laboratoarelor de încerc ri i atestarea standurilor i dispozitivelor speciale se 
realizeaz  potrivit Normelor privind autorizarea laboratoarelor de încerc ri i atestarea standurilor i 
dispozitivelor speciale, destinate verific rii i încerc rii produselor feroviare utilizate în activit ile de 
construire, modernizare, exploatare, între inere i reparare a infrastructurii feroviare i a materialului 
rulant, specifice transportului feroviar i cu metroul, prev zute în anexa nr. 1.   
   Art. 2. -  (1) Autoriza iile i atestatele, care se acord  pentru laboratoarele de încerc ri, respectiv 
pentru standurile i dispozitivele speciale, se elibereaz  de c tre Autoritatea Feroviar  Român  - 
AFER.   
   (2) Modelul i con inutul autoriza iilor pentru laboratoarele de încerc ri sunt prev zute în anexa nr. 
2.   
   (3) Modelul i con inutul atestatelor pentru standuri i dispozitive speciale sunt prev zute în anexe 
nr. 3.   
   Art. 3. -  La data intr rii în vigoare a prezentului ordin î i înceteaz  aplicabilitatea orice dispozi ie 
contrar .   
   Art. 4. -  Nerespectarea prevederilor prezentului ordin atrage r spunderea material  sau civil , dup  
caz, potrivit legii.   
   Art. 5. -  Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, i în Buletinul 
AFER.   
   Art. 6. -  Anexele nr. 1-3, care fac parte integrant  din prezentul ordin, vor fi publicate în Buletinul 
AFER i vor fi puse la dispozi ie celor interesa i, la cererea acestora, de c tre Autoritatea Feroviar  
Român  - AFER.   
 

  
 Ministrul transporturilor, 

 Traian B sescu 
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