
GHID DE INTOCMIRE A DOSARULUI DE 
OMOLOGARE TEHNICA A  

PRODUSELOR SI/SAU SERVICIILOR DIN TRANSPORTUL 
 FEROVIAR SI CU METROUL  

                    Certificatul de omologare tehnica se poate acorda furnizorilor feroviari, persoane juridice 
romane care indeplinesc, cumulativ, urmatoarele cerinte (conf.OMT 290/2000, Anexa 3, art. 11): 

    a) detin o autorizatie de furnizor feroviar valabila pentru categoria de produs feroviar critic pentru care se 
solicita omologarea tehnica; 
    b) detin documentatia tehnica si constructiva de baza a produsului feroviar critic (caietul de sarcini, 
specificatia tehnica, breviarele de calcul) acceptata in prealabil de beneficiarul/utilizatorul final si avizata de 
AFER; 
    c) dispun de dotarile tehnice necesare in vederea realizarii, in conditiile stabilite prin documentatia tehnica, a 
produsului supus omologarii tehnice feroviare; 
    d)  dispun  de  laboratoare,  standuri  si/sau  dispozitive  care  sunt  necesare  pentru  verificarea  si  tinerea  sub  
control, pe fluxul tehnologic, a principalelor caracteristici determinante, si fac dovada ca: acestea sunt in curs 
de autorizare/atestare (la omologare preliminara); sunt autorizate/atestate (la omologarea finala) 
    e) fac dovada ca prototipul produsului feroviar critic, in perioada de valabilitate a certificatului de omologare 
preliminara, au corespuns conditiilor specificate in documentul tehnic de referinta; 
    f) detin acordul operatorului de transport, in cazul in care aceste incercari sunt necesare pentru omologarea 
finala a produsului feroviar critic; 

           Pentru obtinerea certificatului de omologare tehnica, solicitantul trebuie sa depuna la  AFER  
urmatoarele documente: 

a) cererea pentru acordarea certificatului de omologare tehnica, din care sa rezulte: 

 denumirea persoanei juridice solicitante; 
 adresa sediului solicitantului;  
 numarul de inregistrare in Registrul comertului si codul de inregistrare fiscala; 
 numarul si data eliberarii autorizatiei; 
 denumirea produsului pentru care solicita omologarea tehnica si numarul documen-tului 

tehnic de referinta; 
 felul si faza omologarii tehnice feroviare. 

         b) documentul tehnic de referinta al produsului feroviar critic (caiet de sarcini, specificatie tehnica) 
avizate de beneficiarul/utilizatorul final si AFER 

         c) memoriu tehnic de prezentare a produsului feroviar, care va contine mentiuni cu privire la domeniul de 
utilizare, caracteristici si performante, solutii constructive, functionare, intretinere, consumuri, principalele 
dotari tehnice necesare in fabricatie; 

         d) breviarul de calcul pentru alegerea si dimensionarea principalelor elemente componente ale produsului 
feroviar critic, in cazul omologarii tehnice preliminare de tip; 

         e) lista cuprinzand datele de identificare a subansamblurilor si componentelor din structura produsului 
feroviar critic supus omologarii, care trebuie sa fie omologate tehnic ca produse feroviare critice independente, 
si datele de identificare a principalilor furnizori ai acestora; 

         f) programul de verificari si incercari ale produsului feroviar critic, avizat de beneficiarul/utilizatorul final 
al produsului si de AFER, in cazul omologarii tehnice preliminare; 

         g) documentele care contin rezultatele verificarilor si incercarilor efectuate; 

         h) lista cuprinzand datele de identificare a beneficiarilor produsului feroviar critic; 

         i) acordul scris al operatorului de transport si/sau al gestionarului de infrastructura pentru efectuarea 
incercarilor in exploatare; 

         j) lista cuprinzand laboratoarele, standurile si dispozitivele speciale destinate verificarii si tinerii sub 
control in procesul de fabricatie a produsului 

         k) raportul comisiei de omologare tehnica preliminara si raportul asupra comportarii in exploatare a 
prototipului, in cazul omologarii in faza finala; 

         l) dovada achitarii tarifului de omologare tehnica. 

             Contravaloarea activitatii de omologare este conform prevederilor OMTI n r.2180/2012 , publicat 
in MO, Partea I, nr.830/11.12.2012 cu modificarile si completarile cuprinse in OMT nr.  
1322/22.10.2013 , publicat in MO nr.673/01.11.2013, privind aprobarea tarifelor pentru prestatiile de 
activitati specifice efectuate de Autoritatea Feroviara Romana - AFER si va fi comunicata dupa primirea si 
analizarea dosarului de omologare.  

http://www.afer.ro/onfr/legislatie/Ordin%20290%20din%202000%20Anexa%203%20Norma.pdf
http://www.afer.ro/onfr/legislatie/Ordin%202180%202012.pdf
http://www.afer.ro/onfr/legislatie/Ordin%201322%202013.pdf
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