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RAPORT de ACTIVITATE 2013 
 

 

 Autoritatea Feroviar  Român  - AFER este organizat i func ioneaz  potrivit 

prevederilor Ordonan ei Guvernului nr. 95/1998 privind înfiin area unor institu ii publice în 

subordinea Ministerului Transporturilor, modificat  prin Ordonan a Guvernului nr. 21/30.01.2003 

aprobat i modificat  prin Legea nr. 238/02.06.2003 i a Hot rârii Guvernului nr. 626/1998, 

modificat i completat  de Hot rarea Guvernului nr. 1561/2006,  privind organizarea i 

func ionarea Autorit ii Feroviare Române - AFER. 

În cadrul AFER func ioneaz  4 organisme independente cu activitate permanent , prev zute 

de Legea nr. 55/2006 privind siguran a feroviar :   

        a) Autoritatea de Siguran  Feroviar  Român  - ASFR;  

        b) Organismul Notificat Feroviar Român - ONFR;  

        c) Organismul de Investigare Feroviar Român - OIFR;  

        d) Organismul de Licen e Feroviare Român - OLFR.   

Activitatea Autorit ii Feroviare Române – AFER, în anul 2013, s-a desf urat în 

concordan  cu reglement rile specifice în vigoare. 

 

 1.Misiune, atribu ii, obiective 

 Misiunea AFER privind îndeplinirea politicii în domeniul calit ii 

În centrul preocup rilor salaria ilor AFER se afl  interesul  satisfacerii cerin elor i a tept rilor 

clien ilor no trii interni i externi, prin cre terea calit ii activit ilor desf urate, dezvoltarea 

personalului, eficientizarea proceselor în condi iile folosirii optime a resurselor. 

Pentru atingerea atribu iilor/obiectivelor stabilite, Directorul General se angajeaz  prin declara ia 

de politic  în domeniul calit ii: 

   asigure : 
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 men inerea i îmbun irea eficacit ii Sistemului de Management al Calit ii prin 

analize periodice ale managementului;  

 ca obiectivele calit ii  s  fie îndeplinite i ca politica în domeniul calit ii s  fie adecvat ;  

  comunice politica i obiectivele calit ii tuturor angaja ilor i prin instruire, s   se asigure c   

ele sunt în elese, astfel încât fiecare angajat s  participe la realizarea lor; 

  asigure resursele necesare pentru implementarea, men inerea i îmbun irea Sistemului de 

Management al Calit ii; 

  încurajeze dezvoltarea poten ialului propriului personal asigurând un mediu de lucru 

adecvat, o comunicare eficace bazat  pe încredere i colaborare; 

  încurajeze ini iativele angaja ilor, astfel încât eficacitatea Sistemului de Management al 

Calit ii s  fie în continu  îmbun ire, iar procesele desf urate s  aib  rezultatele planificate. 

Autoritatea Feroviar  Român  - AFER este organismul tehnic specializat al Ministerului 

Transporturilor, desemnat s  asigure, în principal, urmatoarele activit i:   

 autorizarea în materie de siguran  a administratorilor de infrastructur  feroviar ;  

 licen ierea i certificarea în materie de siguran  a operatorilor de transport feroviar;  

 investigarea i cercetarea accidentelor i incidentelor feroviare;  

 evaluarea i supravegherea constituen ilor de interoperabilitate i a subsistemelor de 

natur  structural  ale sistemului feroviar; 

 supravegherea respect rii condi iilor pentru realizarea interoperabilit ii sistemului 

feroviar transeuropean conven ional i de mare vitez  pe teritoriul României; 

 controlul i inspec ia de stat în transportul feroviar i cu metroul;  

 monitorizarea, promovarea i dezvoltarea cadrului de reglementare în domeniul 

siguran ei feroviare;  

 autorizarea i supravegherea tehnic  a furnizorilor interni de produse i servicii în 

domeniul feroviar;  

 activitate specific  tip registru feroviar, constând în principal în înmatricularea 

materialului rulant i în eviden a infrastructurii feroviare publice;  

 organizarea examenelor i emiterea autoriza iilor, atestatelor i a certificatelor, dupa 

caz, pentru personalul din sistemul feroviar; 

 certific  produse, servicii i sisteme ale calit ii din domeniul mediului, respectiv al 

securit ii i s ii ocupa ionale, precum i în alte domenii pentru care este acreditat  

la nivel na ional sau interna ional;  

 efectueaz  studii i cercet ri în domeniul feroviar, cu prioritate pentru programele 

na ionale de cercetare;  
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 acord  asisten  tehnic  de specialitate i efectueaz  expertize în domeniul 

transporturilor feroviare, cu metroul i urban pe ine;  

 asigur  eviden a i p strarea normelor, reglement rilor, specifica iilor, instruc iunilor, 

metodologiilor, procedurilor i prescrip iilor aferente domeniului s u de activitate;  

 editeaz , traduce, multiplic , tip re te i comercializeaz  reglement ri tehnice, 

publica ii i lucr ri proprii, specifice domeniului s u de activitate;  

 public  periodic lista cuprinzând persoanele juridice i fizice c rora AFER, prin 

organismele care func ioneaz  în cadrul s u, le-a eliberat, le-a retras sau le-a suspendat 

licen e, certificate, atestate, autoriza ii, documente de omologare sau altele asemenea;  

 alte atribu ii specifice domeniului s u de activitate, date în competen a sa prin acte 

normative."   

 În vederea implement rii sistemului de control managerial au fost stabilite la nivelul AFER 
urm toarele obiective: 
 -Dezvoltarea cuno tin elor profesionale ale personalului pentru aplicarea corect  a legisla iei 
specifice; 
 -Asigurarea unei colabor ri optime cu Ministerul Transporturilor i alte alte institu ii 
implicate în domeniul de activitate al AFER, în vederea ob inerii satisfac iei maxime a clientului; 
 -Verificarea activit ilor specifice, procedurarea lor, revizuirea procedurilor în vigoare. 

 

2.Indicatori de performan  

Ca organ tehnic specializat al MT, AFER a supravegheat desf urarea  activit ilor 

specifice feroviare, care au ca finalitate efectuarea transportului feroviar în depline condi ii de 

siguran i calitate i promovarea de tehnici de vârf în procesul de modernizare a c ilor ferate 

române. Din acest punct de vedere AFER i-a îndeplinit în totalitate atribu iile legale. 

 

 3.Prezentarea programelor desf urate: 

 3.1. În anexele 1-3, prezent m principalele realiz ri specifice activit ii AFER. 

 

 3.2.Proiecte cu fonduri europene în desf urare: 

 O ac iune important  pentru AFER este înscrierea în parteneriat, în anul 2010, a 

Centrului de test ri F urei, într-un proiect cu fonduri europene FP-7, cu importante universit i 

europene (Newcastle, Leeds, Sheffeld, Manchester, Berlin, Poli Madrid, Milano, Petersburg, 

Tbilisi), administra ii de cale ferat  (Anglia, Bulgaria, Spania), autorit i feroviare (Bulgaria) i 

firme de renume din Europa (Vossloh, Bombardier, Lucchini, Corus, Wagony Swidnica, Marlo, 

Damill, Tata Steel), sub coordonarea D’Appolonia S.p.A.   

 Proiectul, denumit SUSTRAIL: Sustenabilitatea Transportului Feroviar de Marf  – 

Proiectarea unui sistem vagon de marf /cale pentru tonaj ridicat cu disponibilitate îmbun it  

i costuri reduse a c rui int  este de a îmbun i sustenabilitatea i competitivitatea transportului 
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feroviar de marf  prin reducerea timpilor de între inere i a costurilor, astfel facilitând sporirea 

traficului i deschiderea fa  de noi oportunit i de pia , a demarat în iunie 2011.   

Proiectul urmeaz apte etape, iar AFER este leader în etapa a asea  “demonstrarea solu iei 

tehnice” urmând ca diseminarea s  fie realizat  prin Uniunea Interna ional  a c ilor ferate - UIC i 

ea partener  în proiect.  

Rezultatele încerc rilor se vor constitui ca documente pentru omologarea vehiculului 

rezultat în urma cercet rii. 

 

 Presta ia competent  a AFER, din primele etape ale proiectului SUSTRAIL, a 

determinat pe o parte din partenerii proiectului s  includ  AFER într-un alt proiect  FP-7 

SPARTACUS: Monitorizarea prin satelit a situa iilor de urgen  pentru sprijinirea 

Managementului în opera iuni critice pe c ile ferate  care vizeaz  dezvoltare tehnologic i 

activit i demonstrative în cadrul sistemului de finan are a proiectelor de colaborare.  

Partenerii din cadrul acestui proiect sunt: D’Appolonia S.p.A.  - Coordonator - 

Universitatea din Pavia (UNIPV), Universitatea din Bologna (UNIBO), Universitatea din Newcastle 

(UNEW), Institutul Mihajlo Pupin (IMP), D.M.A.T. Consulting KG (DMAT), ANSUR Technologies 

AS (ANSUR), TriaGnoSys GmbH (TGS), GlobalGPS BH (GLOB), Akkon Hochschule für 

Humanwissenschaften (AKKON), IMOSS AG (IMOSS). 

Rolul AFER în cadrul proiectului este furnizarea de orient ri i instruc iuni cu privire la 

modul de a opera pe re eaua feroviar i de a integra solu iile SPARTACUS. 

 Proiectul a ob inut finan area CE i i a fost lansat în data de 23 noiembrie 2013.  

 

 Un alt proiect FP-7, în care AFER este implicat, este proiectul AREWI: ce are scopul de 

a  spori standardele globale de securitate UE, precum i capacit ile comunitare de a face fa  

amenin rilor directe i indirecte ale fenomenelor meteo extreme induse, calamit ilor naturale 

asupra popula iei europene i a infrastructurilor critice.   

În cadrul proiectului, partenerii AFER sunt: Centrul German Aerospa ial - DLR  

(Coordinator), Institutul Norvegian de Economia Transporturilor (TOI), GeoSolutions SAS Italy 

(GEO),  DEMIS  Olanda  (DEMIS),  Institutul  Tehnologic  Berlin  (TUB),  Universitatea   Oulu  

Finlanda (UOO), Universitatea Maryland – USA (USMF), Per Mare Per Terras Limited - Marea 

Britanie (PMPT), Institutul de Cercetari Meteorologice – Islanda (IMR), Universitatea din Florida – 

USA (UFL), Universitatea Politehnica Warszawska – Polonia (WUT), Colegiul Universitar – 

Londra UCL), TS Terrence Sullivan Consultants – Marea Britanie (TS). 

Rolul AFER în cadrul proiectului este de a furniza studii de caz i de a extrage setul de 

reglement ri cu privire la modul de a opera pe re eaua feroviar .  

Proiectul a fost validat de Comisia European i va ob ine finan area în cursul anului 2014.  
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 O alt  categorie de proiecte FP-7 sunt cele în care AFER este partener asociat i face 

parte din grupul de exper i/beneficiari interesa i de proiect, din aceast  categorie f când parte 

urm toarele:  

- SECURE STATION: Securizarea sta iilor de cale ferat , 

- RailCIPS: Ghid i metodologii în sprijinul Managementului prevenirii i diminu rii efectelor 

terorismului i a altor riscuri de securitate referitor la infrastructurile critice de transport 

feroviar urban.    

Proiectele sunt în colaborare cu Integral Consulting R&D i sub coordonarea D’Appolonia 

S.p.A.  

  

 4.Cheltuieli efectuate/raportate  

 În anexa 4, sunt prezentate cheltuielile pe anul 2013, detaliate pe coduri de clasifica ie 

bugetar . 

 

 5.Nerealiz ri 

5.1.Conform prevederilor H.G. nr. 162/22.04.1993, Institutul de Cercet ri i Proiect ri 

Tehnologice  în  Transporturi  –  ICPTT  s-a  divizat  în  REFER  R.A.  i  S.C.  INCERTRANS  S.A.,  

departajarea bunurilor f cându-se prin Protocolul încheiat între cele dou  p i, la data de 

10.11.1993, completat ulterior cu “Anexa” încheiat  la data de 09.12.1997, care face parte 

integrant  din Protocol, unde se consemneaz  în elegerea intervenit  între p i, privind 

redistribuirea unor spa ii din cl diri, cu respectarea cotei p i indivize ini iale, de 63% pentru 

REFER R.A. i de 37% pentru INCERTRANS S.A. 

 Urmare aplic rii Ordonan ei Guvernului nr. 95/1998, privind înfiin area unor institu ii 

publice în subordinea Ministerului Transporturilor, publicat  în Monitorul Oficial nr. 320/1998 se 

înfiin eaz  AFER, în urma reorganiz rii REFER R.A. 

 Patrimoniul AFER s-a constituit prin preluarea în administrarea activului i a pasivului 

Regiei Autonome „Registrul Feroviar Român – REFER”  în conformitate cu prevederile H.G. 

nr.626/1998. 

Urmare protocolului încheiat în anul 1993 între REFER R.A. i S.C. INCERTRANS S.A., 

ca urmare diviz rii Institutului de Cercet ri i Proiect ri Tehnologice în Transporturi – ICPTT, 

terenul din curtea institu iei (Calea Grivi ei 393), precum i o serie de cl diri i spa ii de la aceea i 

adres  au r mas în folosin  comun , fapt care în decursul anilor a produs nenum rate neajunsuri în 

desf urarea activit tii AFER. De la data încheierii Protocolului din 1993 i pân  în prezent, între 

AFER i INCERTRANS a existat o coresponden , pe baza c reia s-au încercat diverse variante de 

ie ire  din indiviziune nefinalizate pân  în momentul actual. 

   

Director General 

Gelu DAE 
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                                                    Anexa 1 
 

 
SITUA IE TRANSPAREN A – 2013 

 
 
 

Specifica ii Date aferente activit ii 
a. Situa ia contractelor de 
concesiune, asociere i închiriere 
care s  reflecte nr. total din 
fiecare tip de contract, procedura 
prin care a fost încheiat, ca i 

surile suplimentare de 
transparentizare care au fost 
adoptate 

Contract de Total Procedura 
aplicat  

Concesiune Asociere Închiriere   _ 

0 0 0 0 _ 

b. M surile de transparen  
adoptate, de reducere a 
birocra iei, de informatizare i 
modernizare a modului de 
autorizare, situa ia autoriz rilor, 
licen elor i certificatelor pentru 
fiecare domeniu, precum i 
ponderea i rezultatele activit ii 
de inspec ie i control, în cazul 
unit ilor care au atribu ii de 
autorizare, licen iere i 
certificare, precum i atribu ii de 
inspec ie i control 

Toate informa iile la zi privind activitatea AFER sunt publicate 
în Buletinul AFER. De asemenea pe SITE-ul AFER sunt 
trecute informa ii privind: principalele atribu ii, structura 
organizatoric , lista de servicii, modele de documente, tarife 
AFER i documente normative care reglementeaz  activitatea 
AFER.  
Situa ia anual  a autoriza iilor, atestatelor, licen elor i 
certificatelor eliberate în anul 2013 este prezentat  în Anexa  
Nr 2. În anul 2013, nu  au fost aprobate prin Ordin al 
Ministrului Transporturilor norme tehnice feroviare. 
Rezultatele activit ii de inspec ie i control în cursul anului 
2013: au fost întocmite un num r de 59 de procese verbale de 
constatare i sanc ionare a contraven iilor din care 44 de cazuri 
cu avertisment i 15 cazuri cu ,,AMENDA,,. 
Au fost retrase 20 autoriza ii de furnizor feroviar si propuse 
pentru suspendare 4. 

c. Num rul total de contesta ii în 
cadrul licita iilor, precum i 
modul lor de solu ionare 

Nr. total contesta ii Admise Respinse 

_ _ _ 

e. Num rul total de contesta ii în 
cadrul autoriz rii, licen ierii i 
certific rii precum i num rul 
notelor de constatare de inspec ie 
i control 

Nr. total contesta ii Admise Respinse 
Autoriz ri 0   _ _ 
Licen ieri 0   _ _ 
Certific ri 0   _ _ 
Nr. notelor de constatare de inspec ie i control: 2468 

f. Solicit rile privind clarific ri 
i informa ii referitoare la 

proceduri i metodologii în cazul 
autoriz rii, licen ierii i 
calific rii, precum i modul lor 
de solu ionare 

3425 de solicit ri. Clarific rile i informa iile referitoare la 
proceduri i metodologii au fost rezolvate prin adrese transmise 
prin fax sau telefonic, când a fost cazul. 

 
 
 
 

Director General 
Gelu DAE 
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    Anexa 2 
 

Autoriza ii speciale emise de c tre Autoritatea Feroviar  Român  in anul  2013– AFER 

Nr. 
crt. 

Denumirea actului emis (autoriza ie, licen , 
agrement, certificat, atestat  etc.) 

Actul normativ care 
prevede termenul de 

eliberare 

Num r acte 
emise 

1 
Atestat pentru personalul care desf oar  
activit i de instruire în domeniul 
managementului calit ii 

HGR 509/01.04.2003 0 

2 Aviz tehnic pentru prelungirea duratelor normale 
de func ionare a vehiculelor feroviare OMT 999/2000 2670 

3 Certificate de înmatriculare + c i de identitate 
pentru vehicule feroviare OMTCT 1193/2004 3830 + 3830 

4 Autoriza ie tehnic  pentru vehicule feroviare ale 
agen ilor economici OMT342/1999 889 

5 Certificat de conformitate a sistemului de 
management al calit ii  HGR 626/24.09.1998 414 

6 Certificat de conformitate al sistemului de 
management de: HGR 626/24.09.1998 

Mediu:22 
al s ii i 

securit ii 
ocupa ionale:6 

al securit ii 
informa iilor: 11 

7 
Certificatul de siguran   ptr. transport feroviar 
tip A partea A OMT  535/2007  

Emitere certificate noi 3 

8 
Autoriza ie pentru personalul care face parte din 
comisiile pentru tratarea transporturilor 
excep ionale pe infrastructura feroviar  

Decizia nr. 
54/07.04.2003 a  Dir. 

Gen. AFER, 
Regulamentul de 

exploatare tehnic  
feroviar  R002 

172 

9 

Atestat pentru salaria ii de specialitate care 
asigur  preg tirea, perfec ionarea i autorizarea  
personalului cu responsabilit i în siguran a 
circula iei 

Decizia nr. 68 / 
05.03.2003  a Dir. Gen. 
AFER, Regulamentul 
de exploatare tehnic  

feroviar  R002 

711 

10 

Autoriza ie/permise pentru personalul cu 
responsabilit i în siguran a circula iei care 
urmeaz  s  desf oare pe proprie r spundere 
activit i specifice transportului feroviar, care a 
sus inut examenul privind autorizarea 

OMTCT 2262/2005 10169 
 

11 

Atestat pentru responsabili desemna i cu atribu ii 
în organizarea i conducerea activit ii de 
transport  din cadrul operatorilor de transport 
feroviar care desf oar  opera iuni de transport 
de tip A,B i C 

OMT 535/2007 96 
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Nr. 
crt. 

Denumirea actului emis (autoriza ie, licen , 
agrement, certificat, atestat  etc.) 

Actul normativ care 
prevede termenul de 

eliberare 

Num r acte 
emise 

12 
Atestat pentru personalul cu atribu ii în 
organizarea i conducerea activit ii de transport 
feroviar i siguran a circula iei 

OMTCT 535/2007 19 

13 
Atestate pentru responsabili desemna i cu atribi ii 
în gestionarea infrastructurii feroviare  
neinteroperabile i siguran a circula iei 

OMT 101/2008 69 

14 Atestat pentru responsabilii desemna i cu 
siguran a circula iei pentru linii ferate industriale HG 2292/2004 735 

15 
Certificat privind preg tirea profesional  a 
consilierului de siguran  pentru trasportul 

rfurilor periculoase în trafic feroviar 

OMTCT 1044/2003 
modificat prin  OMTCT 

1934/2006 
174 

16 Autoriza ii de exploatare pentru linii ferate 
industriale inclusiv vizarea acestora OMTCT 880/2005 250 

17 Regulamente tehnice de exploatare a liniilor 
ferate industriale inclusiv modific ri ale acestora OMTCT 880/2005 52 

18 Avize de construire linii ferate industriale  OMTCT 880/2005 12 

19 Autoriza ie de func ionare, din punct de vedere 
tehnic, a sta iilor de cale ferat  

OMTCT 
340/28.06.1999 49 

20 Autoriza ii  punere în func iune a liniilor ferate 
industriale OMT 1545/2008 29 

21 Avize de modificare linii ferate industriale  OMTCT 880/2005 27 
22 Avize de desfiin are linii ferate industriale  OMTCT 880/2005 104 

23 Autoriza ie pentru controlul nedistructiv 
ultrasonic Fi a UIC 960-O/2001 193 

24 Atestat utilizare defectoscop Instr.de control CUS 73 
25 Atestat pentru procese speciale de sudur  Fi a UIC 897/1991 30 

26 Licen  de transport feroviar pentru servicii de  
tip A i/sau B:                                                                                                              OMT  535/2007 

licente noi: 4 
Licente 

modifcate: 4 
Acoperiri 

financiare: 30 
licente 

suspendate: 1 
licente retrase: 2 

vize: 11 

27 Licen  de transport feroviar pentru servicii tip 
''C'' - numai manevr  feroviar : OMT  535/2007 

licente noi: 2 
licente 

modifcate: 1 
acoperiri 

financiare: 14 
licente 

suspendate: 1 
licente retrase: 4 

vize: 7 
28 Autorizarea  din punct de vedere tehnic, a OMTCT  
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Nr. 
crt. 

Denumirea actului emis (autoriza ie, licen , 
agrement, certificat, atestat  etc.) 

Actul normativ care 
prevede termenul de 

eliberare 

Num r acte 
emise 

furnizorilor de produse i/sau servicii pentru 
transportul feroviar i cu metroul 

290/25.09.2000 278 autorizatii 
noi 

409 autorizatii 
vizate 

29 Avize documenta ii tehnice (specifica ii tehnice 
i caiete de sarcini) HGR 626/24.09.1998 986 

30 Agrement tehnic feroviar în transportul feroviar 
i cu metroul 

OMTCT 
290/25.09.2000 

1560 noi, 157 
prelungire 

31 
Certificat de omologare tehnic  a produselor 
i/sau serviciilor din transportul feroviar i cu 

metroul 
OMTCT290/25.09.2000 430 

32 Autorizarea laboratoarelor de încerc ri destinate 
verific rii i încerc rii produselor feroviare OMT 410/26.07.1999 

44 autorizatii noi 

38 autorizatii 
vizate 

33 
Atestarea standurilor i dispozitivelor speciale, 
destinate verific rii i încerc rii produselor 
feroviare 

OMT 410/2607.1999 
365 atestari noi 

564 atestari 
vizate 

34 Rapoarte de încerc ri i expertize HGR 626/24.09.1998 128 

35 
Autoriza ii speciale metrou  

OMTCT 341/1999 
0 

viz  anual  0 

36 
Certificat de siguran  pentru transport feroviar 
tip B   Partea A OMT 535/2007 15 

Emitere cerificate noi 

37 

Certificat de siguran  pentru transport feroviar 
tip C     Partea A 
 OMT 535/2007 10 

Emitere cerificate noi 

38 
Certificat de siguran  pentru transport feroviar 
tip A      Partea B OMT 535/2007 11 

Emitere cerificate noi 

39 
Certificat de siguran  pentru transport feroviar 
tip B     Partea B OMT 535/2007 65 

Emitere cerificate noi 

40 
Certificat de siguran  pentru transport feroviar 
tip C     Partea B OMT 535/2007 24 

Emitere cerificate noi 

41 Autoriza ii de siguran         - partea A OMT 101/2008 0 
Emitere autoriza ii noi 

42 
Autoriza ii de siguran      - partea B 

OMT 101/2008 3 
Emitere autoriza ii noi 

43 Autoriza ii de siguran        -partea A OMT 101/2008 3 
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Nr. 
crt. 

Denumirea actului emis (autoriza ie, licen , 
agrement, certificat, atestat  etc.) 

Actul normativ care 
prevede termenul de 

eliberare 

Num r acte 
emise 

viz  autoriza ii 

44 
Autoriza ii de siguran        - partea B 

OMT 101/2008 3 
viz  autoriza ii 

45 
Certificat de siguran  pentru transport feroviar 
tip A i B –Partea A OMT 535/2007 

 
1 
1 Emitere cerificate noi 

46 
Certificat de siguran  pentru transport feroviar 
tip A i B –Partea B OMT 535/2007 43 
Emitere cerificate noi 

47 Certificat pentru entitati responsabile cu 
intretinerea vagoanelor de marfa 

Regulamentul UE 
Nr. 445/2011 6 

 
Director General 

Gelu DAE 
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Anexa 3 

 
Situa ia ac iunilor de investigare realizate de OIFR în anul  2013 

 

Evenimente 
feroviare Clasificare 

Anul 2013 

Nr. evenimente 
produse  

Ac iuni de 
investigare 
deschise 

Rapoarte de  
investigare - ac iuni 

finalizate 1) 

A
C

C
ID

EN
TE

 

coliziuni 1 1 0 
deraieri 19 19 18 
loviri la treceri la nivel 2) 136 1 0 
loviri de persoane 3) 127 0 0 
incendii 5 5 4 
altele 4) 0 0 0 
TOTAL ACCIDENTE 288 26 22 

IN
C

ID
EN

TE
 

în circula ia trenurilor  13 13 14 

în activitatea de manevr  4) 50 1 1 
alte incidente 5) 192 1 2 
defec iuni subsisteme 
structurale i constituien i 
interoperabilitate 

0 0 0 

TOTAL INCIDENTE 255 15 17 
TOTAL GENERAL 543 41 39 

 
1)Sunt incluse i rapoartele de investigare întocmite în urma ac iunilor de investigare deschise în 
anul anterior. 
2) În conformitate cu prevederile art. 50, alin. 3 din H.G. 117/2010 pentru aprobarea Regulamentului 
de investigare a accidentelor i a incidentelor, de dezvoltare i îmbun ire a siguran ei feroviare pe 

ile ferate i pe re eaua de transport cu metroul din România (denumit în continuare Regulamentul 
de investigare), cazurile de loviri ale vehiculelor rutiere de c tre trenuri în circula ie se 
investigheaz  numai în cazul în care evenimentele s-au produs din vina gestionarului infrastructurii 
feroviare. 
3)Conform prevederilor Regulamentului de investigare aceste cazuri nu se investigheaz . 
4) În conformitate cu prevederile Regulamentului de investigare aceste investiga ii se realizeaz  de 

tre de in torul de infrastructur  feroviar  public , investigatorul principal fiind conduc torul 
structurii teritoriale cu responsabilit i în siguran a circula iei din cadrul de in torului de 
infrastructur  public  pe a c rei raz  de activitate s-a produs incidentul. OIFR a investigat numai 
cazurile în care au existat divegen e între membrii comisiei de investigare. 
5)Aceste cazuri nu se investigheaz  de c tre OIFR. Investiga ia este realizat  de c tre operatorul 
economic pe a c rui raz  de activitate s-a procus incidentul, investigatorul principal fiind numit de 

tre acesta. OIFR a investigat numai cazurile în care au existat divegen e între membrii comisiei de 
investigaresau luând în considerare faptul c  acele incidente în condi ii u or diferite ar fi putut duce 
la accidente grave. 
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 ANEXA 4 
 

EXECU IA BUGETULUI AFER - CHELTUIELI la data de 31.12.2013 
Lei  

 

DENUMIREA INDICATORILOR*) Cod 
indicator 

Buget 
aprobat 
rectificat 

2013 
  

Pl i 
efectuate 

2013 

A B 2 6 
   TOTAL CHELTUIELI (01+70+79+84)   56.280.000 47.791.931 

      CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59+65) 01 53.580.000 46.288.613 
TITLUL I  CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03) 10 32.795.000 28.571.325 
  Cheltuieli salariale in bani  ( cod 10.01.01 la 10.01.30) 10.01 24.805.000 21.733.165 
    Salarii de baz  10.01.01 22.375.000 20.498.648 
    Sporuri pentru condi ii de munc  10.01.05 505.000 378.581 
    Alte sporuri 10.01.06 45.000 2.691 
    Indemniza ii pl tite unor persoane din afara unit ii 10.01.12 590.000 359.356 
    Indemniza ii de delegare  10.01.13 600.000 281.332 
    Alte drepturi salariale în bani 10.01.30 690.000 212.557 
  Cheltuieli salariale în natur   ( cod 10.02.01 la 10.02.30) 10.02 990.000 883.402 
    Tichete de mas    10.02.01 990.000 883.402 
  Contribu ii (cod 10.03.01 la 10.03.06) 10.03 7.000.000 5.954.758 
    Contribu ii de asigur ri sociale de stat 10.03.01 5.260.000 4.628.466 
    Contribu ii de asigur ri de omaj  10.03.02 130.000 110.454 
    Contribu ii de asigur ri sociale de s tate  10.03.03 1.350.000 1.160.149 
    Contribu ii de asigur ri pentru accidente de munc i boli 

profesionale 10.03.04 52.000 40.494 
    Contribu ii pentru concedii i indemniza ii 10.03.06 208.000 15.195 
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DENUMIREA INDICATORILOR*) Cod 
indicator 

Buget 
aprobat 
rectificat 

2013 
  

Pl i 
efectuate 

2013 

TITLUL II  BUNURI I SERVICII  
(cod 20.01 la 20.30)  20 19.625.000 16.635.029 

  Bunuri i servicii  (cod 20.01.01 la 20.01.30) 20.01 5.020.000 3.710.690 
    Furnituri de birou 20.01.01 70.000 60.158 
    Materiale pentru cur enie 20.01.02 30.000 10.004 
    Înc lzit, iluminat i for  motric  20.01.03 1.000.000 677.561 
    Ap , canal i salubritate 20.01.04 250.000 106.395 
    Carburan i i lubrifian i 20.01.05 500.000 370.388 
    Piese de schimb 20.01.06 300.000 191.779 
    Po ta, telecomunica ii, radio, tv, internet  20.01.08 800.000 582.479 
    Materiale i prest ri de servicii cu caracter func ional  20.01.09 770.000 544.298 
    Alte bunuri i servicii pentru între inere i func ionare 20.01.30 1.300.000 1.167.628 
  Repara ii curente  20.02 900.000 283.116 
  Medicamente i materiale sanitare  (cod 20.04.01 la 20.04.04) 20.04 10.000 4.241 
    Medicamente  20.04.01 0 0 
    Materiale sanitare 20.04.02 10.000 4.241 
  Bunuri de natura obiectelor de inventar  (cod 20.05.01 la 

20.05.30) 20.05 560.000 197.569 

    Uniforme i echipament 20.05.01 50.000 16.271 
    Lenjerie i accesorii de pat 20.05.03 10.000 0 
    Alte obiecte de inventar 20.05.30 500.000 181.298 
  Deplas ri, deta ri, transfer ri  (cod 20.06.01+20.06.02) 20.06 3.200.000 3.184.836 
    Deplas ri interne, deta ri, transfer ri 20.06.01 2.500.000 2.494.925 
    Deplasari în str in tate 20.06.02 700.000 689.910 
  Car i, publica ii i materiale documentare 20.11 200.000 57.434 
  Consultan i expertiz  20.12 10.000 0 
  Preg tire profesional  20.13 400.000 322.287 
  Protec ia muncii 20.14 75.000 32.828 
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DENUMIREA INDICATORILOR*) Cod 
indicator 

Buget 
aprobat 
rectificat 

2013 
  

Pl i 
efectuate 

2013 

  Alte cheltuieli  (cod 20.30.01 la 20.30.30) 20.30 9.250.000 8.842.028 
    Reclam i publicitate 20.30.01 50.000 0 
    Protocol i reprezentare  20.30.02 200.000 45.093 
    Chirii 20.30.04 850.000 648.063 
    Alte cheltuieli cu bunuri i servicii 20.30.30 8.150.000 8.148.872 
    TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 55 50.000 29.109 
    Transferuri curente in str in tate 55.02 50.000 29.109 
    Contribu ii si cotiza ii la organisme interna ionale 55.02.01 50.000 29.109 
    TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA  (cod 57.01+ 57.02) 57 1.110.000 1.053.150 
     Ajutoare sociale (cod 57.02.01  la 57.02.04) 57.02 1.110.000 1.053.150 
     Ajutoare sociale în numerar 57.02.01 1.110.000 1.053.150 
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75) 70 2.700.000 1.503.318 
  TITLUL XII . ACTIVE NEFINANCIARE (cod 

71.01+71.02+71.03) 71 2.700.000 1.503.318 

  Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30) 71.01 2.700.000 1.503.318 
    Construc ii 71.01.01 300.000 25.216 
    Ma ini, echipamente i mijloace de transport  71.01.02 2.000.000 1.398.360 
    Mobilier, aparatur  birotic i alte active corporale 71.01.03 0 0 
    Alte active fixe  71.01.30 400.000 79.742 
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