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În temeiul prevederilor art. 7 alin. (3) lit. g) din Ordonanţa
de urgenţã a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe cãile
ferate române şi reorganizarea Societãţii Naţionale a Cãilor Ferate
Române, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, ale
art. 3 alin. (2) lit. k) din anexa nr. 1 "Regulamentul de organizare
şi funcţionare al Autoritãţii de Siguranţã Feroviarã Românã - ASFR"
la anexa nr. 1 la Hotãrârea Guvernului nr. 626/1998 privind
organizarea şi funcţionarea Autoritãţii Feroviare Române - AFER, cu
modificãrile şi completãrile ulterioare, ale art. 29 alin. (2) din
Legea nr. 55/2006 privind siguranţa feroviarã şi ale art. 5 alin.
(4) din Hotãrârea Guvernului nr. 367/2007privind organizarea şi
funcţionarea Ministerului Transporturilor,
ministrul transporturilor emite urmãtorul ordin:
CAP. I
Dispoziţii generale
ART. 1
(1) Se aprobã Normele pentru acordarea licenţei de transport
feroviar în vederea efectuãrii serviciilor de transport feroviar pe
cãile ferate din România.
(2) Se aprobã Normele pentru acordarea certificatelor de
siguranţã în vederea efectuãrii serviciilor de transport feroviar pe
cãile ferate din România.
(3) Operatorii economici pot efectua servicii de transport
feroviar pe cãile ferate din România, în interes public şi/sau în
interes propriu, numai dacã deţin, cumulativ, licenţã de transport
feroviar corespunzãtoare tipului de serviciu care urmeazã a fi
efectuat şi certificate de siguranţã care confirmã acceptarea
propriului sistem de management al siguranţei circulaţiei, precum şi
acceptarea dispoziţiilor adoptate pentru îndeplinirea cerinţelor
specifice secţiei de circulaţie şi/sau zonei de manevrã pe care îşi
vor desfãşura activitatea.
(4) Autoritatea responsabilã cu acordarea licenţelor de
transport feroviar nu prelungeşte valabilitatea unei licenţe sau nu
acordã licenţã de transport feroviar în cazul în care nu sunt
respectate prevederile prezentului ordin.
(5) Orice operator economic care îndeplineşte cerinţele
prezentului ordin este îndreptãţit sã primeascã o licenţã de

transport feroviar.
(6) Niciun operator economic nu va fi autorizat, în sensul
prezentului ordin, sã efectueze servicii de transport feroviar dacã
nu posedã licenţã corespunzãtoare tipului de serviciu solicitat.
ART. 2
(1) În sensul prezentului ordin, termenii de specialitate se
definesc dupã cum urmeazã:
a) operator de transport feroviar - orice operator economic cu
capital de stat şi/sau privat a cãrui activitate principalã constã
în efectuarea de servicii de transport feroviar de cãlãtori şi/sau
de marfã pe cãile ferate din România, tracţiunea fiind asiguratã
obligatoriu de acesta; termenul denumeşte, de asemenea, şi
operatorii economici care asigurã numai tracţiunea;
b) licenţã de transport feroviar - documentul acordat de cãtre
autoritatea responsabilã cu licenţierea dintr-un stat membru al
Uniunii Europene unui operator economic prin care i se recunoaşte
calitatea de operator de transport feroviar. Prin licenţa de
transport feroviar operatorul poate fi limitat la efectuarea unor
tipuri de servicii de transport feroviar;
c) autoritate de licenţiere - Organismul de Licenţe Feroviare
Român, organismul însãrcinat cu emiterea licenţelor de transport
feroviar;
d) certificat de siguranţã - documentul prin care se atestã cã
un operator de transport feroviar, deţinãtor al licenţei, poate sã
execute un tip de serviciu de transport feroviar pe secţii de
circulaţie ale cãilor ferate din România;
e) servicii urbane şi suburbane - serviciile de transport
feroviar care rãspund nevoilor de transport ale unui centru urban
şi, respectiv, nevoilor de transport între acest centru şi
periferiile sale;
f) servicii regionale - serviciile de transport feroviar
destinate sã rãspundã nevoilor de transport feroviar într-o regiune.
(2) Prin servicii de transport feroviar pe cãile ferate din
România se înţelege activitãţile din clasa "transporturi pe calea
feratã", conform cod CAEN 6010. Aceastã clasã include activitatea
transporturilor de cãlãtori şi marfã pe calea feratã, precum şi
activitãţile legate de manevra feroviarã pentru operatorii economici
din România.
(3) Serviciile de transport feroviar pe cãile ferate din România
se clasificã în urmãtoarele tipuri:
a) tip A - transport feroviar de cãlãtori desfãşurat în interes
public şi/sau în interes propriu;
b) tip B - transport feroviar de marfã desfãşurat în interes
public şi/sau în interes propriu;
c) tip C - numai manevrã feroviarã în interes public şi/sau în
interes propriu.
(4) Serviciile de transport feroviar pe cãile ferate din România
includ şi tracţiunea trenurilor de serviciu (trenuri de lucru, de
intervenţie, de probã, plug de zãpadã şi altele asemenea),
circulaţia locomotivei de ajutor sau a locomotivei izolate.
ART. 3
(1) Prin cãile ferate din România, în sensul prezentului ordin,
se înţelege infrastructura feroviarã publicã şi privatã deschisã
circulaţiei publice, precum şi liniile ferate industriale racordate
la acestea, indiferent de forma de proprietate a acestora.
(2) Operatorii economici care deţin licenţã de transport

feroviar se denumesc în continuare, în sensul prezentului ordin,
operatori de transport feroviar.
ART. 4
(1) Accesul pe infrastructura feroviarã publicã în vederea
efectuãrii serviciilor de transport feroviar este permis
operatorilor de transport feroviar numai dupã obţinerea
certificatelor de siguranţã şi a încheierii unui contract de acces
cu administratorul/gestionarul infrastructurii feroviare.
(2) Efectuarea de cãtre un operator de transport feroviar numai
a manevrei feroviare de pe liniile ferate industriale la staţia de
cale feratã de racord la care este permis accesul se face numai dacã
acesta a încheiat un contract de acces cu
administratorul/gestionarul infrastructurii feroviare, iar
deţinãtorii de linii ferate industriale posedã contracte de
exploatare valabile.
ART. 5
Prevederile prezentului ordin nu se aplicã:
a) metrourilor, tramvaielor şi altor sisteme feroviare urbane;
b) trenurilor compuse din utilaje de întreţinere a cãii, drezine
automotor, automotor pentru diagnozã, pluguri de zãpadã şi altele
asemenea (în proprietate sau închiriate), utilizate de cãtre
administratorul/gestionarii infrastructurii feroviare pentru
restabilirea circulaţiei pe liniile de cale feratã deschise
circulaţiei publice afectate de calamitãţi sau evenimente feroviare;
c) reţelelor de cale feratã, care funcţional sunt separate de
restul sistemului feroviar şi care sunt destinate numai exploatãrii
unor servicii de cãlãtori locale, urbane sau suburbane, precum şi
operatorilor economici care funcţioneazã exclusiv pe aceste reţele;
d) infrastructurii feroviare private, care este utilizatã numai
de proprietarul infrastructurii respective pentru propriile sale
operaţiuni de transport de mãrfuri;
e) pe porţiunile de cale feratã cuprinse între frontiera de stat
a României cu statele care nu sunt membre ale Uniunii Europene şi
prima staţie de cale feratã de pe teritoriul României. În aceste
zone circulaţia se va efectua în baza acordurilor sau convenţiilor
bilaterale în domeniul feroviar încheiate cu aceste state vecine.
ART. 6
(1) Normele pentru acordarea licenţei de transport feroviar sunt
prevãzute în anexa nr. 1.
(2) Normele pentru acordarea certificatelor de siguranţã sunt
prevãzute în anexa nr. 2.
CAP. II
Acordarea şi valabilitatea licenţei de transport feroviar şi a
certificatelor de siguranţã
SECŢIUNEA 1
Acordarea şi valabilitatea licenţei de transport feroviar
ART. 7
Autoritatea responsabilã cu acordarea licenţelor de transport
feroviar din România este Organismul de Licenţe Feroviare Român,
organism independent care funcţioneazã în cadrul Autoritãţii
Feroviare Române - AFER, denumit în continuare OLFR.
ART. 8

(1) Orice operator economic din România, cu capital de stat sau
privat, care are înscrisã în actul constitutiv activitatea
"transporturi pe calea feratã", are dreptul sã solicite obţinerea
unei licenţe de transport feroviar, corespunzãtoare serviciilor de
transport feroviar pe care urmeazã sã le efectueze.
(2) Pentru efectuarea serviciilor de tip A şi/sau de tip B,
operatorul economic trebuie sã facã dovada cã, în actul constitutiv,
activitatea "transporturi pe calea feratã" este activitate
principalã.
(3) Un operator economic poate solicita obţinerea unei licenţe
de transport feroviar şi pentru servicii de transport feroviar care
constau numai în tracţiunea trenurilor.
ART. 9
(1) Licenţele de transport feroviar se acordã operatorilor
economici, în conformitate cu prevederile prezentului ordin, pentru:
a) efectuarea serviciilor de transport feroviar de marfã şi/sau
de cãlãtori în interes public şi/sau în interes propriu, tracţiunea
fiind asiguratã în mod obligatoriu de aceştia;
b) efectuarea serviciilor de asigurare numai a tracţiunii în
cadrul transportului feroviar de marfã şi/sau de cãlãtori, în
interes public;
c) efectuarea numai de manevrã feroviarã în interes public
şi/sau în interes propriu.
(2) Prin licenţa de transport feroviar, operatorului de
transport feroviar i se specificã tipul de serviciu de transport
feroviar pe care îl va putea efectua, precum şi dacã va transporta
mãrfuri periculoase.
ART. 10
(1) Licenţa de transport feroviar este valabilã pe o perioadã
nedeterminatã, cu respectarea cerinţelor care au stat la baza
acordãrii sau modificãrii acesteia, în condiţiile vizãrii periodice
la 2 ani.
(2) OLFR va examina îndeplinirea cerinţelor care au stat la baza
acordãrii sau examinãrii anterioare a licenţei de transport feroviar
în vederea acordãrii vizei periodice.
ART. 11
OLFR poate acorda o licenţã de transport temporarã valabilã
pentru o perioadã de maximum 6 luni, în condiţiile stabilite în
anexa nr. 1.
ART. 12
(1) Licenţa de transport feroviar acordatã de cãtre OLFR este
valabilã şi în celelalte state membre ale Uniunii Europene pentru
servicii echivalente de transport feroviar.
(2) OLFR recunoaşte ca valabile pe cãile ferate din România
licenţele de transport feroviar definite la art. 2 alin. (1)
acordate de autoritãţile responsabile cu licenţierea operatorilor de
transport feroviar din celelalte state membre ale Uniunii Europene,
pentru un tip de serviciu echivalent celui înscris în licenţã.
SECŢIUNEA a 2-a
Acordarea şi valabilitatea certificatelor de siguranţã
ART. 13
Autoritatea responsabilã cu acordarea certificãrii în materie de
siguranţã din România este Autoritatea de Siguranţã Feroviarã

Românã, organism independent care funcţioneazã în cadrul Autoritãţii
Feroviare Române - AFER, denumitã în continuare ASFR.
ART. 14
Certificarea în materie de siguranţã a operatorilor de transport
feroviar se finalizeazã prin acordarea unor documente specifice,
denumite certificate de siguranţã:
a) certificat de siguranţã partea A, care confirmã acceptarea
sistemului de management al siguranţei operatorului de transport
feroviar;
b) certificat de siguranţã partea B, care confirmã acceptarea
dispoziţiilor adoptate de operatorul de transport feroviar pentru
îndeplinirea cerinţelor specifice necesare pentru funcţionarea
sigurã a reţelei feroviare pe care îşi desfãşoarã activitatea:
anumite secţii de circulaţie ale cãilor ferate din România sau în
totalitatea ei, staţii de cale feratã, zone de manevrã feroviarã,
linii ferate industriale.
ART. 15
(1) Certificatul de siguranţã partea A este valabil pentru o
perioadã de maximum 2 ani de la data acordãrii.
(2) Certificatul de siguranţã partea B acordat operatorilor de
transport feroviar care efectueazã servicii de transport feroviar de
tip A şi/sau de tip B este valabil pentru o perioadã de maximum 2
ani de la data acordãrii.
(3) Certificatul de siguranţã partea B acordat operatorilor de
transport feroviar care efectueazã numai servicii de transport
feroviar de tip C este valabil pentru o perioadã de maximum un an de
la data acordãrii.
(4) Pe durata valabilitãţii certificatelor de siguranţã este
necesarã respectarea cerinţelor care au stat la baza acordãrii
acestora.
(5) În cazul în care operatorul de transport feroviar deţine o
licenţã de transport feroviar temporarã, valabilitatea
certificatelor de siguranţã nu va putea depãşi valabilitatea
licenţei temporare.
ART. 16
(1) La solicitarea operatorului de transport feroviar, ASFR va
actualiza în întregime sau parţial certificatele de siguranţã partea
A şi/sau partea B la fiecare modificare a tipului de serviciu
prevãzut în licenţã, a secţiei de circulaţie sau a zonei de manevrã
feroviarã ori a liniei ferate industriale pe care acesta îşi
desfãşoarã activitatea.
(2) În cazul în care se modificã datele cuprinse în documentaţia
care a stat la baza acordãrii certificatului de siguranţã partea B,
operatorul de transport feroviar notificã imediat ASFR, care, dupã
verificare, va comunica acceptarea sau neacceptarea motivatã a
modificãrilor.
ART. 17
(1) Certificarea acordatã de ASFR în conformitate cu prevederile
art.14 lit. a) este valabilã şi în celelalte state membre ale
Uniunii Europene pentru servicii echivalente de transport feroviar.
(2) ASFR recunoaşte ca valabile pe cãile ferate din România
certificatele de siguranţã care confirmã acceptarea sistemului de
management al siguranţei, acordate de autoritãţile responsabile cu
certificarea de siguranţã a operatorilor de transport feroviar din
celelalte state membre ale Uniunii Europene, pentru servicii
echivalente de transport feroviar.

(3) Operatorii de transport feroviar licenţiaţi de autoritãţile
responsabile cu acordarea licenţelor operatorilor de transport
feroviar din celelalte state membre ale Uniunii Europene, care deţin
un certificat de siguranţã partea A şi care intenţioneazã sã
efectueze pe cãile ferate din România un serviciu echivalent de
transport feroviar, trebuie sã deţinã în mod obligatoriu un
certificat de siguranţã partea B obţinut, în conformitate cu
prevederile prezentului ordin, de la ASFR.
CAP. III
Verificãri pe durata valabilitãţii licenţei de transport
feroviar şi a certificatelor de siguranţã, suspendarea/retragerea
acestora
ART. 18
Pe durata valabilitãţii licenţei de transport feroviar şi a
certificatelor de siguranţã, Autoritatea Feroviarã Românã - AFER va
efectua acţiuni de control şi inspecţie de stat privind modul de
respectare a reglementãrilor specifice în vigoare şi verificarea
îndeplinirii cerinţelor care au stat la baza acordãrii sau
modificãrii acestora, pe baza convenţiilor încheiate cu operatorii
de transport feroviar şi a unui tarif aprobat de cãtre Ministerul
Transporturilor.
ART. 19
(1) Dacã se constatã nerespectarea cerinţelor care au stat la
baza acordãrii sau modificãrii licenţei de transport feroviar
operatorilor de transport feroviar din România, OLFR va dispune
mãsura suspendãrii sau retragerii acesteia.
(2) În cazul suspendãrii licenţei de transport feroviar unui
operator de transport feroviar din România, ASFR suspendã imediat
certificatele de siguranţã partea A şi/sau partea B acordate
operatorului în cauzã.
ART. 20
(1) Dacã se constatã nerespectarea reglementãrilor specifice în
vigoare şi/sau a cerinţelor care au stat la baza acordãrii sau
modificãrii certificatelor de siguranţã partea A şi/sau partea B
pentru un operator de transport feroviar din România, respectiv a
certificatului de siguranţã partea B acordat unui operator de
transport feroviar licenţiat de o autoritate responsabilã cu
acordarea licenţelor operatorilor de transport feroviar dintr-un alt
stat membru al Uniunii Europene, ASFR va dispune mãsura retragerii,
dupã caz, a:
a) certificatului de siguranţã partea A şi, implicit, a
certificatului de siguranţã partea B;
b) certificatului de siguranţã partea B;
c) unei secţii de circulaţie, staţii de cale feratã, zone de
manevrã feroviarã sau linii ferate industriale înscrise în anexa nr.
I la certificatul de siguranţã partea B;
d) unui material rulant motor care nu mai respectã condiţiile
tehnice şi care este înscris în anexa nr. II la certificatul de
siguranţã partea B.
(2) Dacã ASFR a retras un certificat de siguranţã partea B unui
operator de transport feroviar licenţiat de o autoritate
responsabilã cu acordarea licenţelor operatorilor de transport
feroviar dintr-un alt stat membru al Uniunii Europene, aceasta va

notifica imediat autoritatea de siguranţã din statul care a acordat
certificarea sistemului de management al siguranţei şi Agenţia
Feroviarã Europeanã, motivând decizia de retragere.
CAP. IV
Dispoziţii tranzitorii şi finale
SECŢIUNEA 1
Dispoziţii tranzitorii
ART. 21
(1) Licenţele de transport feroviar, autorizaţiile de manevrã
feroviarã, certificatele de siguranţã şi certificatele de operare
pentru manevrã eliberate pânã la data intrãrii în vigoare a
prezentului ordin în baza prevederilor Ordinului ministrului
transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 343/2003 privind
aprobarea normelor pentru acordarea licenţei de transport feroviar
şi a certificatului de siguranţã, în vederea efectuãrii serviciilor
de transport feroviar public şi/sau în interes propriu pe cãile
ferate din România, precum şi pentru acordarea autorizaţiei şi
certificatului de operare pentru manevrã agenţilor economici care
efectueazã numai operaţiuni de manevrã feroviarã, cu modificãrile şi
completãrile ulterioare, îşi pãstreazã valabilitatea pânã la data
expirãrii vizei periodice sau a valabilitãţii documentelor.
(2) Pentru continuarea serviciilor de transport feroviar,
operatorii de transport feroviar şi operatorii de manevrã feroviarã
cãrora le expirã viza periodicã sau valabilitatea documentelor
prevãzute la alin. (1) vor depune la OLFR şi la ASFR, cu 60 de zile
înainte de data expirãrii, dosarul pentru obţinerea noilor tipuri de
documente.
(3) Dacã un operator de transport feroviar sau un operator de
manevrã feroviarã doreşte sã efectueze un tip de serviciu de
transport feroviar într-un alt stat membru al Uniunii Europene
înainte de expirarea vizei periodice a licenţei de transport
feroviar sau a autorizaţiei de manevrã feroviarã deţinute în baza
prevederilor Ordinului ministrului transporturilor, construcţiilor
şi turismului nr. 343/2003, cu modificãrile şi completãrile
ulterioare, trebuie sã depunã dosarul pentru obţinerea noului tip de
licenţã, respectiv a certificatului de siguranţã partea A, cu 60 de
zile înainte de data preconizatã a începerii activitãţii.
ART. 22
(1) La data intrãrii în vigoare a prezentului ordin, operatorii
de manevrã feroviarã care deţin o linie feratã industrialã şi vor sã
renunţe la efectuarea serviciului de manevrã feroviarã în interes
public pot opta numai pentru efectuarea manevrei feroviare în
interes propriu pe linia feratã industrialã respectivã şi/sau de pe
linia feratã industrialã la staţia de cale feratã de racord, fapt
care trebuie notificat OLFR şi ASFR.
(2) Operatorii de manevrã feroviarã prevãzuţi la alin. (1) care
au optat numai pentru manevrã feroviarã în interes propriu pe linia
feratã industrialã şi/sau de pe linia feratã industrialã la staţia
de cale feratã de racord pot efectua manevra feroviarã numai în baza
autorizaţiei de exploatare a liniei ferate industriale şi, dacã este
cazul, a contractului de exploatare obţinut conform
prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 60/2004 privind

reglementãrile referitoare la construirea, întreţinerea, repararea
şi exploatarea cãilor ferate, altele decât cele administrate de
Compania Naţionalã de Cãi Ferate "C.F.R." - S.A., aprobatã cu
modificãri prin Legea nr. 402/2004, şi ale Hotãrârii Guvernului nr.
2.299/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 60/2004 privind
reglementãrile referitoare la construirea, întreţinerea, repararea
şi exploatarea cãilor ferate, altele decât cele administrate de
Compania Naţionalã de Cãi Ferate "C.F.R." - S.A.
SECŢIUNEA a 2-a
Dispoziţii finale
ART. 23
Transporturile pe cãile ferate din România de materiale
specifice pentru efectuarea lucrãrilor de construire, modernizare,
reparare şi întreţinere a infrastructurii feroviare publice şi
private - şinã de cale feratã, traverse, piatrã spartã, material
mãrunt de cale şi altele asemenea - şi/sau tracţiunea trenurilor de
lucru se vor efectua numai de cãtre operatori de transport feroviar.
ART. 24
(1) În cazul în care OLFR emite, suspendã sau modificã o licenţã
de transport feroviar, Ministerul Transporturilor va notifica
imediat Comisia Europeanã.
(2) OLFR are obligaţia de a furniza imediat informaţiile
necesare, prevãzute în situaţiile de la alin. (1), care vor conţine
cel puţin urmãtoarele date: denumirea şi adresa operatorului de
transport feroviar, data, domeniul de aplicare, perioada de
valabilitate şi, în cazul licenţelor retrase, motivarea deciziei.
ART. 25
(1) Activitãţile specifice pentru acordarea, modificarea şi
încetarea suspendãrii licenţelor de transport feroviar şi a
certificatelor de siguranţã, pentru examinãrile în vederea acordãrii
vizei periodice, pentru verificãrile efectuate la modificarea
documentaţiei, precum şi pentru eliberarea de duplicate se
efectueazã pe bazã de tarife aprobate de cãtre Ministerul
Transporturilor.
(2) Pentru eliberarea noului tip de licenţã de transport
feroviar, preschimbarea autorizaţiei de manevrã feroviarã şi
eliberarea noilor tipuri de certificate de siguranţã pentru
operatorii de transport feroviar şi operatorii de manevrã feroviarã
existenţi în baza prevederilor Ordinului ministrului
transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 343/2003, cu
modificãrile şi completãrile ulterioare, Autoritatea Feroviarã
Românã - AFER va percepe tariful aferent eliberãrii acestora.
ART. 26
(1) Lista operatorilor de transport feroviar care au dreptul sã
efectueze servicii de transport feroviar pe cãile ferate din
România, tipul de serviciu efectuat de cãtre aceştia, precum şi
secţiile de circulaţie, staţiile de cale feratã, zonele de manevrã
feroviarã şi liniile ferate industriale înscrise în certificatele de
siguranţã partea B se publicã pe site-ul OLFR, respectiv pe site-ul
ASFR din cadrul Autoritãţii Feroviare Române - AFER, precum şi în
Buletinul AFER.
(2) Acordarea, modificarea şi retragerea licenţelor de transport

feroviar şi a certificatelor de siguranţã se publicã pe site-ul
OLFR, respectiv pe site-ul ASFR din cadrul Autoritãţii Feroviare
Române - AFER, precum şi în Buletinul AFER, iar suspendarea şi
încetarea suspendãrii numai pe site-uri.
ART. 27
Suspendarea, încetarea suspendãrii şi/sau retragerea licenţelor
de transport feroviar şi a certificatelor de siguranţã se notificã
administratorului şi gestionarilor infrastructurii feroviare.
ART. 28
(1) Eventualele contestaţii privind decizia de neacordare,
suspendare sau retragere a licenţelor de transport feroviar şi a
certificatelor de siguranţã se depun la Autoritatea Feroviarã Românã
- AFER în termen de 5 zile lucrãtoare de la primirea comunicãrii
scrise şi se soluţioneazã de consiliul de conducere al Autoritãţii
Feroviare Române - AFER în termen de 30 de zile.
(2) Dacã contestatarul este nemulţumit de soluţia datã, acesta
se poate adresa instanţelor de contencios administrativ,
conform Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu
modificãrile ulterioare.
ART. 29
Autoritatea Feroviarã Românã - AFER, administratorul şi
gestionarii infrastructurii feroviare publice, operatorii de
transport feroviar şi operatorii de manevrã feroviarã vor duce la
îndeplinire prevederile prezentului ordin.
ART. 30
Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantã din prezentul ordin.
ART. 31
Nerespectarea prevederilor prezentului ordin atrage rãspunderea
juridicã potrivit legii.
ART. 32
Prezentul ordin transpune integral prevederile Directivei
95/18/CE a Consiliului Uniunii Europene privind licenţierea
operatorilor de transport feroviar, publicatã în Jurnalul Oficial al
Comunitãţilor Europene nr. 143 din 27 iunie 1995, modificatã
prin Directiva 2001/13/CE a Parlamentului European şi a Consiliului
privind modificareaDirectivei 95/18/CE a Consiliului Uniunii
Europene privind licenţierea operatorilor de transport feroviar,
publicatã în Jurnalul Oficial al Comunitãţilor Europene nr. 143 din
15 martie 2001.
ART. 33
Prezentul ordin se publicã în Monitorul Oficial al României,
Partea I, şi intrã în vigoare în termen de 30 de zile de la
publicare.
ART. 34
La data intrãrii în vigoare a prezentului ordin, Ordinul
ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr.
343/2003 privind aprobarea normelor pentru acordarea licenţei de
transport feroviar şi a certificatului de siguranţã, în vederea
efectuãrii serviciilor de transport feroviar public şi/sau în
interes propriu pe cãile ferate din România, precum şi pentru
acordarea autorizaţiei şi certificatului de operare pentru manevrã
agenţilor economici care efectueazã numai operaţiuni de manevrã
feroviarã, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.
688 din 1 octombrie 2003, cu modificãrile şi completãrile
ulterioare, se abrogã.

Ministrul transporturilor,
Ludovic Orban
Bucureşti, 26 iunie 2007.
Nr. 535.
ANEXA 1
NORME
pentru acordarea licenţei de transport feroviar
CAP. I
Dispoziţii generale
ART. 1
Licenţa de transport feroviar, denumitã în continuare licenţã,
este un document cu regim special, nominal şi netransmisibil.
ART. 2
(1) Licenţa dã dreptul operatorului economic ca, în calitate de
operator de transport feroviar, sã efectueze unul sau mai multe
tipuri de servicii de transport feroviar, respectiv:
a) de tip A - transport feroviar de cãlãtori desfãşurat în
interes public şi/sau în interes propriu, care include urmãtoarele:
- tracţiunea trenurilor de cãlãtori;
- manevra feroviarã pentru compunerea/descompunerea trenurilor
de cãlãtori (introducerea/scoaterea vagoanelor în şi din compunerea
trenurilor, ducerea/aducerea vagoanelor între grupa liniilor de
primire-expediere şi grupa tehnicã, care include şi liniile de
reparaţii cu detaşare, introducerea/scoaterea locomotivei în şi din
compunerea trenurilor), circulaţia la unitatea de tracţiune în
vederea remizãrii, alimentãrii, echipãrii, pregãtirii etc.;
- manevra de scoatere din tren a vehiculelor feroviare defectate
accidental;
- circulaţia locomotivei izolate sau a locomotivei de ajutor;
b) de tip B - transport feroviar de marfã desfãşurat în interes
public şi/sau în interes propriu, care include urmãtoarele:
- tracţiunea trenurilor de marfã;
- manevra feroviarã pentru compunerea/descompunerea trenurilor
de marfã (introducerea/scoaterea vagoanelor în şi din compunerea
trenurilor, ducerea/aducerea vagoanelor între grupa liniilor de
primire-expediere şi grupa de manevrã/grupa tehnicã, care include şi
liniile de reparaţii cu detaşare, introducerea/ scoaterea
locomotivei în/din trenuri), circulaţia la unitatea de tracţiune în
vederea remizãrii, alimentãrii, echipãrii, pregãtirii etc.;
- manevra în staţiile de cale feratã amplasate pe secţia de
circulaţie şi pe liniile ferate industriale racordate din acestea pe
care se solicitã sã efectueze operaţiuni de manevrã;
- trierea în staţii de cale feratã sau de triaj;
- manevra de scoatere din tren a vehiculelor feroviare defectate
accidental;
- circulaţia locomotivei izolate sau a locomotivei de ajutor;
c) de tip C - numai manevrã feroviarã desfãşuratã în interes
public şi/sau propriu, care include urmãtoarele:

- manevra de compunere/descompunere a garniturilor de tren;
- manevra de introducere/scoatere a vagoanelor în şi din
compunerea trenurilor;
- manevra de regarare a trenurilor, convoaielor de manevrã sau a
vagoanelor;
- manevra de introducere/scoatere a vagoanelor la şi de la
fronturile de încãrcare/descãrcare;
- manevra de ducere/aducere a vagoanelor între grupa liniilor de
primire-expediere şi grupa de manevrã/grupa tehnicã, care include şi
liniile de reparaţii cu detaşare şi liniile staţiilor de spãlare a
vagoanelor;
- manevra de deplasare a vehiculelor feroviare motoare la
unitatea de tracţiune în vederea remizãrii, alimentãrii, echipãrii,
pregãtirii şi altele asemenea;
- manevra de deplasare a vagoanelor în vederea transpunerii,
transbordãrii/transvazãrii, cântãririi;
- circulaţia convoaielor de la linia feratã industrialã proprie
în linie curentã pe infrastructura feroviarã publicã şi privatã
deschisã circulaţiei publice, între diferite puncte de lucru
adiacente staţiei de cale feratã de racord a liniei ferate
industriale proprii;
- alte operaţiuni de manevrã.
(2) Operatorii de transport feroviar pot efectua serviciile
prevãzute la alin. (1), dupã cum urmeazã:
a) cu asigurarea tracţiunii şi utilizarea de vehicule feroviare
tractate proprii/închiriate şi ale altor operatori economici;
b) cu asigurarea exclusivã a tracţiunii, fãrã a utiliza vehicule
feroviare tractate proprii sau închiriate.
(3) În licenţa acordatã se specificã tipurile de servicii de
transport feroviar care se pot efectua şi, dacã este cazul,
transportul mãrfurilor periculoase.
CAP. II
Cerinţe pentru obţinerea licenţei
ART. 3
(1) Licenţa se poate obţine de cãtre operatori economici care
pot dovedi cã sunt capabili sã îndeplineascã, cumulativ, cerinţele
în materie de:
a) onorabilitate;
b) capacitate financiarã;
c) competenţã profesionalã;
d) asigurarea responsabilitãţilor civile.
(2) Operatorul economic care solicitã obţinerea unei licenţe
trebuie sã furnizeze OLFR toate informaţiile şi documentele pentru
dovedirea îndeplinirii cerinţelor de la alin. (1).
(3) Operatorul economic care solicitã obţinerea unei licenţe de
transport feroviar trebuie sã se conformeze reglementãrilor generale
naţionale compatibile cu legislaţia comunitarã care se aplicã în mod
nediscriminatoriu, în special pentru:
a) reglementãrile tehnice şi de operare pentru transportul
feroviar;
b) condiţiile de siguranţã aplicabile personalului, materialului
rulant şi organizãrii interne a societãţii;
c) dispoziţiile privind sãnãtatea, siguranţa, condiţiile sociale

şi drepturile angajaţilor ori ale clienţilor;
d) cerinţele aplicabile tuturor operatorilor din sectorul
feroviar menite sã ofere beneficii sau protecţie consumatorilor.
(4) Un operator de transport feroviar poate oricând supune
Comisiei Europene problema compatibilitãţii cerinţelor de drept
intern cu legislaţia comunitarã, precum şi problema dacã aceste
cerinţe se aplicã în mod nediscriminatoriu.
(5) Operatorii de transport feroviar trebuie sã respecte
acordurile aplicabile transportului feroviar internaţional în
vigoare în statele membre în care opereazã. De asemenea, aceştia
trebuie sã respecte prevederile vamale şi fiscale relevante.
ART. 4
Cerinţele în materie de onorabilitate se considerã a fi
îndeplinite dacã:
a) operatorul economic nu face obiectul unei proceduri de
faliment sau lichidare;
b) persoana care asigurã conducerea executivã a societãţii:
- nu a suferit condamnãri pentru fapte penale grave, inclusiv
infracţiuni comise în domeniul comercial;
- nu a fost condamnatã pentru infracţiuni grave sau repetate în
ceea ce priveşte obligaţiile ce decurg din dreptul social sau
dreptul de muncã, inclusiv obligaţii cu titlul legislativ în materie
de protecţia muncii sau obligaţii ce decurg din reglementãrile
vamale, în cazul unei societãţi care doreşte sã execute activitãţi
de transport transfrontalier de marfã supuse procedurilor vamale;
- nu a fost condamnatã pentru infracţiuni grave în domeniul
legislativ specific, aplicabil transportului feroviar.
ART. 5
(1) Cerinţele în materie de capacitate financiarã se considerã a
fi îndeplinite dacã se dovedeşte cã operatorul economic poate face
faţã obligaţiilor sale reale şi potenţiale pe o perioadã de minimum
12 luni.
(2) În scopul verificãrii îndeplinirii obligaţiilor prevãzute la
alin. (1), operatorul economic trebuie sã furnizeze informaţii şi
date cu privire la:
a) resurse financiare disponibile cuprinzând depozite bancare,
avansuri subscrise în cont curent şi împrumuturi;
b) fonduri şi active imobilizate cu titlu de garanţie;
c) capital de exploatare;
d) cheltuieli importante cuprinzând plãţi în avans pentru
achiziţia de vehicule, terenuri, clãdiri, instalaţii şi material
rulant;
e) datorii asupra patrimoniului operatorului economic.
(3) Informaţiile şi datele prevãzute la alin. (2) pot fi
prezentate sub forma unui raport de audit financiar.
(4) Se considerã cã solicitantul nu are capacitate financiarã şi
în cazul în care pentru activitatea desfãşuratã se datoreazã
restanţe considerabile din impozite sau contribuţii sociale.
ART. 6
Cerinţele în materie de competenţã profesionalã se considerã a
fi îndeplinite pentru tipul de serviciu de transport feroviar
solicitat, dacã:
A. operatorul economic dispune de structuri organizatorice
adecvate pentru exercitarea unui control operaţional şi a unei
supravegheri sigure şi eficace a tipului de operaţii specificate în
licenţã;

B. personalul sãu responsabil cu asigurarea securitãţii, în
special mecanicii de locomotivã, sunt pe deplin calificaţi pentru
domeniul lor de activitate;
C. personalul sãu, materialul rulant şi organizaţia pot asigura
un grad ridicat de securitate a serviciilor care urmeazã a fi
prestate, prin implementarea şi menţinerea unui sistem de management
al calitãţii certificat de un organism notificat şi implementarea
unui sistem de management al siguranţei.
ART. 7
Cerinţele în materie de asigurare a responsabilitãţilor civile
se considerã a fi îndeplinite dacã operatorul economic are încheiate
contracte de asigurare cu firme de asigurãri acreditate sau a luat
mãsurile necesare pentru acoperirea rãspunderii sale civile în caz
de accidente feroviare ori incidente tehnice în cadrul serviciilor
de transport feroviar solicitate.
CAP. III
Acordarea şi valabilitatea licenţei
ART. 8
Pentru obţinerea licenţei de transport feroviar în vederea
efectuãrii serviciilor de transport feroviar, în interes public
şi/sau în interes propriu, tracţiunea fiind asiguratã în mod
obligatoriu de persoana juridicã solicitantã, este necesarã
depunerea la OLFR a unei cereri, conform modelului din anexa B la
prezentele norme, însoţitã de un dosar constituit din urmãtoarele
documente, prezentate în copie sau original, dupã caz:
1. înregistrarea ca persoanã juridicã şi înmatricularea la
Oficiul Naţional al Registrului Comerţului;
2. actul constitutiv din care sã reiasã cã principala
activitate, conform cod CAEN 6010, este efectuarea de transporturi
pe calea feratã;
3. declaraţia pe propria rãspundere a persoanei care asigurã
conducerea executivã a operatorului economic din care sã reiasã cã
nu a suferit condamnãri pentru fapte penale grave, inclusiv
infracţiuni comise în domeniul comercial, nu a fost condamnatã
pentru infracţiuni grave sau repetate în ceea ce priveşte
obligaţiile ce decurg din dreptul social ori dreptul de muncã,
inclusiv obligaţiile cu titlul legislativ în materie de protecţia
muncii, sau obligaţiile ce decurg din reglementãrile vamale, în
cazul unui operator economic care doreşte sã execute activitãţi de
transport transfrontalier de marfã supuse procedurilor vamale, nu a
fost condamnatã pentru infracţiuni grave în domeniul legislativ
specific, aplicabil transportului feroviar;
4. bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul în curs, situaţiile
financiare anuale (bilanţ contabil, dovada constituirii capitalului
social, extras de cont bancar, dupã caz) sau un raport de audit
financiar din care sã reiasã cã deţine capacitate financiarã
disponibilã pentru desfãşurarea activitãţii şi poate face faţã
obligaţiilor financiare pentru o perioadã de cel puţin 12 luni;
5. declaraţia pe propria rãspundere a persoanei care asigurã
conducerea executivã a operatorului economic precum cã societatea nu
este în procedurã de faliment sau lichidare şi nu are datorii faţã
de bugetul general consolidat, conform modelului din anexa C la
prezentele norme;

6. organigrama societãţii din care sã reiasã cã dispune de o
structurã organizatoricã funcţionalã necesarã pentru efectuarea
tipului de serviciu de transport feroviar solicitat;
7. documentul privind stadiul implementãrii sistemului de
management al calitãţii, eliberat de cãtre un organism notificat;
8. lista cuprinzând numele responsabililor atestaţi, desemnaţi
cu atribuţii în organizarea şi conducerea activitãţii de transport,
respectiv managementul siguranţei, în care se vor menţiona, pentru
fiecare persoanã: pregãtirea profesionalã, experienţa în domeniul
feroviar, documentul în baza cãruia se face dovada cã este angajat
al societãţii;
9. copia atestatelor eliberate de ASFR responsabililor desemnaţi
cu atribuţii în organizarea şi conducerea activitãţii de transport,
respectiv cu siguranţa circulaţiei;
10. declaraţie din care sã reiasã cã dispune de consilier de
siguranţã pentru transport de mãrfuri periculoase, dacã este cazul;
11. copia certificatului de consilier de siguranţã la
transportul mãrfurilor periculoase, dacã este cazul;
12. declaraţie din care sã reiasã cã dispune de categorii de
material rulant motor pentru tracţiunea trenurilor sau trenurilor
automotoare, cu caracteristicile tehnice şi de dotare impuse de
actele normative în vigoare şi de prescripţiile de siguranţa
circulaţiei feroviare, de securitatea transporturilor şi de
calitatea serviciilor de transport feroviar - în proprietate, cu
chirie, leasing etc.;
13. declaraţie-angajament din care sã reiasã cã dispune/va
dispune de categorii de material rulant tractat pentru efectuarea
tipului de serviciu de transport feroviar solicitat de marfã şi/sau
de cãlãtori, cu caracteristicile tehnice şi de dotare impuse de
actele normative în vigoare şi de prescripţiile de siguranţa
circulaţiei feroviare, de securitatea transporturilor şi de
calitatea serviciilor de transport feroviar - în proprietate, cu
chirie, leasing etc., dacã este cazul;
14. declaraţie prin care se angajeazã:
(i) sã respecte prescripţiile tehnice, tehnologice, de
organizare şi de desfãşurare a circulaţiei şi a manevrei trenurilor,
stabilite pentru accesul şi circulaţia pe infrastructura feroviarã
în condiţii de siguranţã a circulaţiei şi de securitate a
transporturilor, precum şi cerinţele aplicabile tuturor operatorilor
de transport feroviar, destinate sã ofere avantaje sau protecţie
consumatorilor;
(ii) sã utilizeze servicii şi produse feroviare critice
agrementate/certificate conform reglementãrilor specifice în
vigoare;
(iii) sã deţinã contracte încheiate cu terţe persoane juridice
care sã ateste îndeplinirea unor cerinţe impuse (de exemplu,
asigurarea pentru rãspundere civilã sau luarea mãsurilor necesare
pentru acoperirea rãspunderii sale civile în caz de evenimente
feroviare în timpul furnizãrii serviciului de transport feroviar,
închiriere material rulant, asigurare revizie tehnicã a trenurilor,
întreţinere şi reparare material rulant etc.);
(iv) sã asigure instruirea şi perfecţionarea personalului cu
responsabilitãţi în siguranţa circulaţiei în conformitate cu
prevederile legale în vigoare;
15. contractul de asigurare încheiat cu o firmã de asigurãri
acreditatã sau dovada cã a luat mãsurile necesare pentru acoperirea

rãspunderii sale civile în caz de evenimente feroviare în timpul
furnizãrii serviciilor de transport feroviar pe care le efectueazã.
ART. 9
Operatorii economici care solicitã eliberarea licenţei de
transport feroviar în vederea efectuãrii de servicii de transport
feroviar în interes public şi care asigurã numai tracţiunea vor
depune la OLFR toate documentele prevãzute la art. 8, cu excepţia
celor de la pct. 13.
ART. 10
Pentru obţinerea licenţei de transport feroviar în vederea
efectuãrii numai a operaţiunilor de manevrã feroviarã, în interes
public sau în interes public şi în interes propriu, persoana
juridicã solicitantã trebuie sã depunã la OLFR o cerere, conform
modelului prevãzut în anexa A la prezentele norme, însoţitã de un
dosar constituit din urmãtoarele documente, prezentate în copie sau
original, dupã caz:
1. înregistrarea ca persoanã juridicã şi înmatricularea la
Oficiul Naţional al Registrului Comerţului;
2. actul constitutiv din care sã reiasã cã are înscrisã, conform
cod CAEN 6010, activitatea de transporturi pe calea feratã;
3. declaraţia pe propria rãspundere a persoanei care asigurã
conducerea executivã a societãţii din care sã reiasã cã nu a suferit
condamnãri pentru fapte penale grave, inclusiv infracţiuni comise în
domeniul comercial, nu a fost condamnatã pentru infracţiuni grave
sau repetate în ceea ce priveşte obligaţiile ce decurg din dreptul
social sau dreptul de muncã, inclusiv obligaţiile cu titlul
legislativ în materie de protecţia muncii, sau obligaţiile ce decurg
din reglementãrile vamale, în cazul unui operator economic care
doreşte sã execute activitãţi de transport transfrontalier de marfã
supuse procedurilor vamale, nu a fost condamnatã pentru infracţiuni
grave în domeniul legislativ specific, aplicabil transportului
feroviar, nu se face vinovatã de producerea unui accident feroviar
în ultimele 12 luni;
4. bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul în curs, situaţiile
financiare anuale (bilanţ contabil, dovada constituirii capitalului
social, extras de cont bancar, dupã caz) sau un raport de audit
financiar din care sã reiasã cã deţine capacitate financiarã
disponibilã pentru desfãşurarea activitãţii şi poate face faţã
obligaţiilor financiare pentru o perioada de cel puţin 12 luni;
5. declaraţia pe propria rãspundere a persoanei care asigurã
conducerea executivã a operatorului economic din care sã reiasã cã
societatea nu este în procedurã de faliment sau lichidare şi nu are
datorii faţã de bugetul general consolidat, conform modelului din
anexa C la prezentele norme;
6. organigrama societãţii din care sã reiasã cã dispune de o
structurã organizatoricã funcţionalã necesarã pentru efectuarea
manevrei feroviare;
7. documentul privind stadiul implementãrii sistemului de
management al calitãţii, eliberat de cãtre un organism notificat;
8. lista cuprinzând numele responsabililor atestaţi, desemnaţi
cu atribuţii în organizarea şi conducerea operaţiunilor de manevrã,
respectiv managementul siguranţei, în care se vor menţiona, pentru
fiecare persoanã: pregãtirea profesionalã, experienţa în domeniul
feroviar, documentul în baza cãruia se face dovada cã desfãşoarã
activitãţi pentru societate;
9. copia atestatelor eliberate de cãtre ASFR responsabililor

desemnaţi cu atribuţii în organizarea şi conducerea operaţiunilor de
manevrã feroviarã, respectiv cu siguranţa circulaţiei;
10. declaraţie din care sã reiasã cã dispune de consilier de
siguranţã pentru transport de mãrfuri periculoase, dacã este cazul;
11. copia certificatului de consilier de siguranţã la
transportul mãrfurilor periculoase, dacã este cazul;
12. declaraţie din care sã reiasã cã dispune de categorii de
material rulant motor pentru efectuarea operaţiunilor de manevrã
feroviarã, cu caracteristicile tehnice şi de dotare impuse de actele
normative în vigoare şi de prescripţiile de siguranţa circulaţiei
feroviare, de securitatea transporturilor şi de calitatea
serviciilor de manevrã feroviarã - în proprietate, cu chirie,
leasing etc.;
13. declaraţie prin care se angajeazã:
(i) sã respecte prescripţiile tehnice, tehnologice, de
organizare şi de desfãşurare a circulaţiei şi a manevrei trenurilor,
stabilite pentru accesul şi manevra pe infrastructura feroviarã în
condiţii de siguranţã a circulaţiei şi de securitate a
transporturilor, precum şi cerinţele aplicabile tuturor operatorilor
de transport feroviar, destinate sã ofere avantaje sau protecţie
consumatorilor;
(ii) sã utilizeze servicii feroviare critice agrementate/
omologate tehnic numai în unitãţi autorizate;
(iii) sã deţinã contracte încheiate cu terţe persoane juridice
care sã ateste îndeplinirea unor cerinţe impuse (de exemplu,
asigurarea pentru rãspundere civilã sau luarea mãsurilor necesare
pentru acoperirea rãspunderii sale civile în caz de evenimente
feroviare în cadrul serviciilor de transport feroviar pe care le
efectueazã, închiriere material rulant, asigurare revizie tehnicã a
vagoanelor, întreţinere şi reparare material rulant etc.);
(iv) sã asigure instruirea şi perfecţionarea personalului cu
responsabilitãţi în siguranţa circulaţiei în conformitate cu
prevederile legale în vigoare;
14. contractul de asigurare încheiat cu o firmã de asigurãri
acreditatã sau dovada cã a luat mãsurile necesare pentru acoperirea
rãspunderii sale civile în caz de evenimente feroviare în cadrul
serviciilor de transport feroviar pe care le efectueazã.
ART. 11
Documentaţia depusã pentru obţinerea licenţei va fi însoţitã de
documente din care sã reiasã efectuarea plãţii tarifelor aferente
acordãrii acesteia.
ART. 12
(1) Acordarea licenţei se face de cãtre OLFR dupã verificarea
documentaţiei şi constatarea îndeplinirii cerinţelor prevãzute, în
termen de 30 de zile de la data depunerii dosarului cu documentaţia
completã, dar nu mai mult de 60 de zile de la data depunerii cererii
de obţinere a licenţei.
(2) Decizia de acordare a licenţei va fi transmisã în scris
solicitantului.
(3) Dacã documentaţia depusã nu este completã, în termen de 10
zile lucrãtoare de la primire, OLFR va solicita completarea
dosarului.
(4) Dacã operatorul economic solicitant nu depune documentaţia
completã în termen de 30 de zile de la data depunerii cererii de
solicitare, OLFR va notifica operatorului economic decizia de
neacordare a licenţei.

(5) Decizia de neacordare a licenţei va fi motivatã în scris de
cãtre OLFR.
ART. 13
(1) Dacã dosarul este complet, în termen de maximum 10 zile
lucrãtoare de la primirea tuturor documentelor, OLFR va efectua,
dupã caz, o vizitã de evaluare la sediul solicitantului.
(2) În cazul în care pe parcursul vizitei de evaluare s-a
constatat existenţa unor neconformitãţi, OLFR va acorda un termen de
maximum 15 zile lucrãtoare pentru eliminarea acestora.
(3) În cazul în care solicitantul nu a eliminat neconformitãţile
sau nu a transmis dovada rezolvãrii acestora în termenul stabilit,
OLFR va lua decizia de neacordare a licenţei.
(4) Dupã eliminarea neconformitãţilor în termenul stabilit, OLFR
va elibera licenţa de transport feroviar.
ART. 14
Licenţa este valabilã pe o perioadã nedeterminatã dacã
operatorul de transport feroviar îndeplineşte cerinţele care au stat
la baza acordãrii, modificãrii sau extinderii serviciilor de
transport feroviar prevãzute în licenţã, OLFR urmând sã examineze la
interval de 2 ani îndeplinirea acestor cerinţe în vederea acordãrii
vizei periodice.
ART. 15
OLFR notificã ASFR acordarea unei licenţe.
CAP. IV
Modificarea şi completarea licenţei - extinderea serviciilor de
transport feroviar prevãzute în licenţã
ART. 16
(1) Operatorul de transport feroviar poate solicita modificarea
licenţei sau extinderea serviciilor de transport feroviar prevãzute
în aceasta.
(2) Documentaţia depusã pentru modificarea licenţei sau
extinderea serviciilor de transport feroviar prevãzute în licenţã va
fi însoţitã şi de documente din care sã reiasã efectuarea plãţii
tarifelor aferente.
ART. 17
(1) Dacã operatorul de transport feroviar îşi modificã situaţia
juridicã, OLFR va acorda o nouã licenţã, cu respectarea prevederilor
prezentelor norme.
(2) Acordarea unei noi licenţe pentru cazul prevãzut la alin.
(1) se face dupã verificarea îndeplinirii cerinţelor pentru
acordare, pe baza unei solicitãri scrise a operatorului de transport
feroviar şi depunerii unei documentaţii privind completarea
dosarului de acordare a licenţei.
ART. 18
(1) Dacã operatorul de transport feroviar îşi modificã situaţia
juridicã prin fuziune, preluare etc., va anunţa imediat OLFR, care
va decide dacã este oportun ca acesta sã solicite o nouã licenţã.
(2) OLFR va decide dacã operatorul de transport feroviar poate
sã-şi continue activitatea o perioadã de timp, pânã la examinarea în
vederea acordãrii vizei periodice, fãrã a solicita obţinerea unei
noi licenţe, chiar dacã şi-a modificat situaţia juridicã conform
alin. (1), dar nu este afectatã siguranţa circulaţiei. În acest caz
decizia trebuie motivatã.

CAP. V
Examinarea îndeplinirii cerinţelor care au stat la baza
acordãrii licenţei, în vederea acordãrii vizei periodice
ART. 19
(1) Cu 30 de zile înainte de expirarea perioadei de 2 ani de la
acordarea licenţei sau de la examinarea anterioarã, operatorul de
transport feroviar va solicita în scris la OLFR examinarea
îndeplinirii cerinţelor care au stat la baza acordãrii licenţei, în
vederea acordãrii vizei periodice.
(2) Pentru examinarea îndeplinirii cerinţelor care au stat la
baza acordãrii licenţei, operatorul de transport feroviar este
obligat sã depunã la OLFR urmãtoarele:
a) documente noi şi/sau documentele care au suferit modificãri
sau a cãror valabilitate a expirat;
b) dovada plãţii tarifului aferent pentru reexaminarea
îndeplinirii cerinţelor care au stat la baza acordãrii licenţei.
ART. 20
(1) Dupã examinare, dacã nu existã neconformitãţi privind
îndeplinirea cerinţelor impuse, OLFR va notifica operatorului de
transport feroviar îndeplinirea cerinţelor care au stat la baza
acordãrii licenţei şi va înscrie pe licenţã data acordãrii vizei.
(2) Dacã se constatã existenţa unor neconformitãţi privind
îndeplinirea cerinţelor care au stat la baza acordãrii licenţei,
OLFR va notifica în acest sens operatorul de transport feroviar.
(3) Dacã solicitantul va prezenta dovezile de eliminare a
neconformitãţilor şi dupã verificarea eliminãrii acestora, OLFR va
notifica operatorului de transport feroviar îndeplinirea condiţiilor
şi va înscrie pe licenţã data acordãrii vizei.
(4) Dacã neconformitãţile nu au fost eliminate în termen de
maximum 15 zile lucrãtoare de la data notificãrii sau operatorul de
transport feroviar nu a transmis la termen modul de eliminare a
acestora, OLFR va suspenda licenţa şi va notifica operatorului de
transport feroviar decizia luatã.
(5) Pentru cazul prevãzut la alin. (4), suspendarea licenţei se
va face pânã la data când se va prezenta dovada cã neconformitãţile
au fost eliminate, dar nu mai mult de 6 luni de la data examinãrii.
(6) Dacã operatorul de transport feroviar va prezenta dovezile
de eliminare a neconformitãţilor care au stat la baza suspendãrii
licenţei, OLFR va dispune încetarea suspendãrii licenţei numai dupã
verificarea eliminãrii acestora.
(7) Dacã operatorul de transport feroviar nu face dovada
eliminãrii neconformitãţilor care au stat la baza suspendãrii, OLFR
va retrage licenţa.
CAP. VI
Suspendarea şi retragerea licenţei
ART. 21
(1) În cazul în care existã o incertitudine în privinţa
respectãrii cerinţelor prezentului ordin, în special a celor care au
stat la baza eliberãrii licenţei de transport feroviar, OLFR poate
sã verifice în orice moment dacã acel operator de transport feroviar
cãruia deja i s-a acordat licenţa îndeplineşte în fapt acele cerinţe

(2) Dacã se constatã nerespectarea cerinţelor care au stat la
baza acordãrii sau modificãrii licenţei de transport feroviar
operatorilor de transport feroviar din România, OLFR va dispune
mãsura suspendãrii sau retragerii acesteia.
(3) Licenţa poate fi suspendatã pânã la eliminarea
neconformitãţilor, fãrã a se depãşi data examinãrii pentru acordarea
vizei periodice.
(4) În cazul în care operatorul de transport feroviar face
dovada eliminãrii neconformitãţilor care au condus la suspendarea
licenţei, precum şi dovada plãţii tarifului aferent verificãrii
eliminãrii acestor neconformitãţi, OLFR va dispune încetarea
suspendãrii licenţei.
(5) În cazul în care neconformitãţile care au condus la
suspendarea licenţei nu au fost eliminate în termenul stabilit, OLFR
va retrage licenţa.
(6) Dacã OLFR constatã cã existã dubii serioase în ceea ce
priveşte respectarea cerinţelor prevãzute în Directiva 95/18/CE a
Consiliului European privind acordarea de licenţe întreprinderilor
feroviare, modificatã prin Directiva 2001/13/CE , din partea unui
operator de transport feroviar cãruia i s-a eliberat o licenţã de
cãtre autoritatea competentã dintr-un alt stat membru al Uniunii
Europene, OLFR informeazã fãrã întârziere autoritatea din urmã.
ART. 22
(1) Atunci când se constatã faptul cã operatorul de transport
feroviar nu mai îndeplineşte cerinţele în materie de capacitate
financiarã, OLFR va suspenda sau retrage licenţa şi poate acorda o
licenţã temporarã pentru perioada restructurãrii financiare a
operatorului de transport feroviar, numai dacã siguranţa circulaţiei
nu este afectatã.
(2) Licenţa temporarã este valabilã pentru o perioadã de maximum
6 luni.
ART. 23
(1) Dacã operatorul de transport feroviar deţinãtor de licenţã
nu şi-a început activitatea în decurs de 6 luni de la data acordãrii
licenţei sau şi-a întrerupt activitatea pentru o perioadã de 6 luni
consecutive, OLFR va dispune ca licenţa sã fie suspendatã sau
retrasã.
(2) În cazul în care operatorul de transport feroviar nu şi-a
început activitatea, acesta poate solicita fixarea unui interval mai
mare de 6 luni, ţinând cont de tipul serviciilor de transport
înscrise în licenţã, iar OLFR, în urma unei analize, poate aproba
fixarea unui interval mai mare de 6 luni pânã la începerea
activitãţii.
(3) În cazul suspendãrii, conform alin. (1), perioada de
suspendare a licenţei nu poate depãşi data examinãrii pentru
acordarea vizei periodice. Dacã operatorul de transport feroviar nu
şi-a reluat activitatea în acest termen, licenţa se retrage.
ART. 24
OLFR retrage licenţa şi atunci când împotriva unui operator de
transport feroviar a fost începutã o procedurã de declarare a
falimentului sau alte proceduri similare, dacã acesta nu prezintã
dovezi obiective privind restructurarea financiarã, prevãzute în
procedura de faliment.
ART. 25
(1) Decizia motivatã de suspendare sau retragere ori de acordare
a unei licenţe temporare se aduce la cunoştinţa operatorului de

transport feroviar şi a ASFR.
(2) Dupã primirea deciziei de suspendare sau retragere,
operatorul de transport feroviar este obligat sã depunã la OLFR
exemplarul original al licenţei în maximum 5 zile lucrãtoare de la
data primirii notificãrii.
ART. 26
În cazul retragerii licenţei, acordarea unei noi licenţe se va
face în baza unei noi cereri.
CAP. VII
Dispoziţii finale
ART. 27
(1) Modelul-cadru al licenţei este prevãzut în anexa A la
prezentele norme.
(2) Modelul-cadru al acoperirii financiare privind rãspunderea
civilã este prevãzut în anexa la modelul licenţei, care face parte
integrantã din anexa A.
ART. 28
(1) Pierderea sau deteriorarea licenţei se comunicã de cãtre
operatorul de transport feroviar la OLFR, în maximum 10 zile de la
data constatãrii.
(2) Pentru cazurile prevãzute la alin. (1), la solicitarea
operatorului de transport feroviar şi dupã achitarea tarifului
aferent, OLFR va elibera un duplicat al licenţei.
ART. 29
Operatorii de transport feroviar sunt înregistraţi de OLFR în
Registrul operatorilor de transport feroviar.
ART. 30
Anexele A-C fac parte integrantã din prezentele norme.
ANEXA A
------la Normele pentru acordarea licenţei
-----------------------------------de transport feroviar
--------------------[SIGLA UE] [STEMA RO]
(MODEL - CADRU)
LICENŢÃ PENTRU EFECTUAREA SERVICIILOR DE TRANSPORT
FEROVIAR
LICENCE FOR THE PERFORMANCE OF RAIL TRANSPORT SERVICES
Valabilã în statele membre ale Uniunii Europene şi spaţiul
economic european, în concordanţã cu Directiva 95/18/CE , modificatã
prin Directiva 2001/13/CE , şi legislaţia naţionalã relevantã
Within the European Union and the European Economic Area
according to Directive 95/18/EC , as amended by Directive
2001/13/EC and the relevant national legislation
1. Statul care a eliberat licenţa de transport feroviar
Licence issuing state

*T*
┌──────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────┐
│Statul emitent: ROMÂNIA
│ [] Licenţã nouã
[] Licenţã modificatã
│
│Issuing state
│
New licence
Amended licence
│
├──────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤
│Nr. naţional al licenţei: │ Data deciziei de acordare a licenţei:
│
│National licence No
│ Decision identification
│
├──────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────────┤
│Legislaţie aplicabilã:
│
│Aplicable legislation
│
│a) Legea nr. 55/2006 privind siguranţa feroviarã;
│
│b) Ordinul ministrului transporturilor nr. 535/2007 privind aprobarea normelor│
│
pentru acordarea licenţei de transport feroviar şi a certificatelor de
│
│
siguranţã în vederea efectuãrii serviciilor de transport feroviar pe cãile │
│
ferate din România
│
├──────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────┤
│Organismul/Autoritatea
│Nr. telefon:
│
│responsabil(ã) pentru
│Phone No
│
│acordarea licenţei:
│
│
│Licensing authority
│
│
│AUTORITATEA FEROVIARÃ
│
│
│ROMÂNÃ
│
│
│ORGANISMUL DE LICENŢE
│
│
│FEROVIARE ROMÂN
│
│
├──────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤
│Adresa poştalã:
│Nr. fax:
│
│Postal address
│Facsimile No
│
├──────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤
│Cod poştal şi oraş:
│E-mail:
│
│Postal code and city
│E-mail
│
└──────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────────┘
*ST*
2. Titularul licenţei de transport feroviar
Licence holder
*T*
┌────────────────────────────────────┬───────────────────────────┐
│Operatorul de transport feroviar:
│ Nr. telefon:
│
│Railway undertaking
│ Phone No
│
├────────────────────────────────────┼───────────────────────────┤
│Adresa poştalã:
│Nr. fax:
│
│Postal address
│Facsimile No
│
├────────────────────────────────────┼───────────────────────────┤
│Cod poştal şi oraş:
│E-mail:
│
│Postal code and city
│E-mail
│
├────────────────────────────────────┼───────────────────────────┤
│Nr. de înregistrare:
│Nr. de TVA/CUI:
│
│Registration No
│VAT no
│
└────────────────────────────────────┴───────────────────────────┘
*ST*
3. Tip serviciu şi valabilitatea licenţei de transport feroviar
Type of services and validity of licence
*T*
┌────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────┐
│Valabilã de la data de:
│
Licenţã temporarã:
[] DA
[] NU │
│Valid from
│
Temporary licence
YES
NO │
├────────────────────────────────────┤
│
│Tip de servicii:
│
│
│Type of services
│
│
│[] Marfã
[] Cãlãtori
│
Dacã da, valabilã pânã la data de:
│
│
Freight
Passenger
│
If yes valid until
│
├────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤
│Suspendatã la data de:
│ Retrasã la data de:
│
│Suspended on
│ Revoked on
│
└────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────┘

4. Modificãri
Amendments
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Modificare la data de:
│
│Amended on
│
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Descrierea modificãrii:
│
│Description of amendment
│
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

*ST*
5. Condiţii şi obligaţii
Conditions and obligations
A. Suspendarea/retragerea licenţei se face conform prevederilor
art. 21-24 din anexa nr. 1 la Ordinul ministrului transporturilor
nr. 535/2007 privind aprobarea normelor pentru acordarea licenţei de
transport feroviar şi a certificatelor de siguranţã în vederea
efectuãrii serviciilor de transport feroviar pe cãile ferate din
România.
(1) Dacã se constatã nerespectarea cerinţelor care au stat la
baza acordãrii sau modificãrii licenţei de transport feroviar
operatorilor de transport feroviar din România, Organismul de
Licenţe Feroviare Român (OLFR) va dispune mãsura suspendãrii sau
retragerii licenţei. Licenţa poate fi suspendatã pânã la eliminarea
neconformitãţilor, fãrã a se depãşi data examinãrii pentru acordarea
vizei periodice. În cazul în care operatorul de transport feroviar
face dovada eliminãrii neconformitãţilor care au condus la
suspendarea licenţei, precum şi dovada plãţii tarifului aferent
verificãrii eliminãrii acestor neconformitãţi, OLFR va dispune
încetarea suspendãrii licenţei. În cazul în care neconformitãţile
care au condus la suspendarea licenţei nu au fost eliminate în
termenul stabilit, OLFR va retrage licenţa.
(2) Atunci când se constatã faptul cã operatorul de transport
feroviar nu mai îndeplineşte cerinţele în materie de capacitate
financiarã, OLFR va suspenda sau retrage licenţa şi poate acorda o
licenţã temporarã pentru perioada restructurãrii financiare a
operatorului de transport feroviar numai dacã siguranţa circulaţiei
nu este afectatã. Licenţa temporarã va fi valabilã pentru o perioadã
de maximum 6 luni.
(3) Dacã operatorul de transport feroviar deţinãtor de licenţã
nu şi-a început activitatea în decurs de 6 luni de la data acordãrii
licenţei sau şi-a întrerupt activitatea pentru o perioadã de 6 luni
consecutive, OLFR poate dispune ca licenţa sã fie suspendatã sau
retrasã. În cazul în care operatorul de transport feroviar nu şi-a
început activitatea, acesta poate solicita fixarea unui interval mai
mare de 6 luni, ţinând cont de tipul serviciilor de transport
înscrise în licenţã; în urma unei analize, OLFR poate aproba fixarea
unui interval mai mare de 6 luni pânã la începerea activitãţii. În
cazul suspendãrii conform alin. (1), perioada de suspendare a
licenţei nu poate depãşi data examinãrii pentru acordarea vizei
periodice. Dacã operatorul de transport feroviar nu şi-a reluat
activitatea în acest termen, licenţa se retrage.
(4) OLFR retrage licenţa şi atunci când împotriva unui operator
de transport feroviar a fost începutã o procedurã de declarare a
falimentului sau alte proceduri similare, dacã acesta nu prezintã

dovezi obiective privind restructurarea financiarã, prevãzute în
procedura de faliment.
B. Licenţa este revizuibilã la 2 ani.
(1) Dupã examinare, dacã nu existã neconformitãţi privind
îndeplinirea cerinţelor impuse, OLFR va notifica operatorului de
transport feroviar îndeplinirea cerinţelor care au stat la baza
acordãrii licenţei şi va înscrie pe licenţã data acordãrii vizei.
(2) Dacã se constatã existenţa unor neconformitãţi privind
îndeplinirea cerinţelor care au stat la baza acordãrii licenţei,
OLFR va notifica în acest sens operatorul de transport feroviar.
(3) Dacã solicitantul va prezenta dovezile de eliminare a
neconformitãţilor şi dupã verificarea eliminãrii acestora, OLFR va
notifica operatorului de transport feroviar îndeplinirea condiţiilor
şi va înscrie pe licenţã data acordãrii vizei.
(4) Dacã neconformitãţile nu au fost eliminate în termen de
maximum 15 zile lucrãtoare de la data notificãrii sau operatorul de
transport feroviar nu a transmis la termen modul de eliminare a
acestora, OLFR va suspenda licenţa şi va notifica operatorului de
transport feroviar decizia luatã.
(5) Pentru cazul prevãzut la alin. (4), suspendarea licenţei se
va face pânã la data când se va prezenta dovada cã neconformitãţile
au fost eliminate, dar nu mai mult de 6 luni de la data examinãrii.
(6) Dacã operatorul de transport feroviar va prezenta dovezile
de eliminare a neconformitãţilor care au stat la baza suspendãrii
licenţei, OLFR va dispune încetarea suspendãrii licenţei numai dupã
verificarea eliminãrii acestora.
(7) Dacã operatorul de transport feroviar nu face dovada
eliminãrii neconformitãţilor care au stat la baza suspendãrii, OLFR
va retrage licenţa.

*T*
┌─────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│Revizuiri
Data:
│Numele şi prenumele, semnãtura, ştampila:
│
│Renews
Date
│Name, signature, seal
│
└─────────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────┘
Data acordãrii:
Date
ORGANISMUL DE LICENŢE FEROVIARE ROMÂN
Director,
..../(numele şi prenumele, semnãtura, ştampila)....
(name, signature, seal)
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Nr. comunicãrii (notificãrii) licenţei la CE:
│
│EC licence-notification No
│
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

*ST*
ANEXĂ?
----la modelul de licenţã
--------------------[SIGLA UE] [STEMA RO]

(MODEL-CADRU)
ACOPERIRE FINANCIARÃ PRIVIND RÃSPUNDEREA CIVILÃ Nr.
.........
Insurance Annex No .................
Financial cover for liability
Referitor la licenţa pentru servicii de transport feroviar în
România şi în statele membre ale Uniunii Europene şi Spaţiul
Economic European, conform Directivei 95/18/CE , modificatã
prin Directiva 2001/13/CE , şi legislaţia naţionalã relevantã
Concerning licence to perform rail transport services within the
European Union and the European Economic Area according to Directive
95/18/EC , as amended by Directive 2001/13/EC and the relevant
national legislation
1. Statul care a eliberat licenţa de transport feroviar
Licence issuing state

*T*
┌────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────┐
│Statul emitent: ROMÂNIA
│Autoritatea responsabilã pentru
│
│Issuing state
│acordarea licenţei:
│
│
│Licensing authority
│
│
│AUTORITATEA FEROVIARÃ ROMÂNÃ
│
│
│ORGANISMUL DE LICENŢE FEROVIARE ROMÂN
│
├────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤
│Nr. naţional al licenţei:
│Data deciziei de acordare a licenţei:
│
│National licence No
│Decision identification
│
├────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────┤
│Legislaţie aplicabilã:
│
│Applicable legislation
│
│a) Legea nr. 55/2006 privind siguranţa feroviarã
│
│b) Ordinul ministrului transporturilor nr. 535/2007 privind aprobarea
│
│
normelor pentru acordarea licenţei de transport feroviar şi a
│
│
certificatelor de siguranţã în vederea efectuãrii serviciilor de transport│
│
feroviar pe cãile ferate din România
│
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
2. Titularul licenţei de transport feroviar
Licence holder
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Operatorul de transport feroviar:
│
│Railway undertaking
│
├────────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────┤
│Nr. de înregistrare:
│
Nr. de TVA/CUI:
│
│Registration No
│
VAT no
│
└────────────────────────────────────────────┴────────────────────────────────┘

*ST*
3. Organismul/Autoritatea responsabil(ã) cu aprobarea asigurãrii
financiare (dacã este diferitã de autoritatea responsabilã cu
licenţierea vizatã la pct. 1)
Licensing authority approving financial cover (if other than
licensing authority in 1)

*T*
┌──────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┐
│Organismul/Autoritatea responsabil(ã)
│ Nr. telefon:
│

│cu aprobarea asigurãrii financiare:
│ Phone No
│
│Licensing authority
│
│
├──────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│Adresa poştalã:
│ Nr. fax:
│
│Postal address
│ Facsimile No
│
├──────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│Cod poştal - oraş:
│ E-mail:
│
│Postcode and city
│ E-mail
│
├──────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│Statul emitent:
│ Legislaţie aplicabilã:
│
│State
│ Applicable legislation
│
└──────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘

4. Acoperirea financiarã pentru rãspundere civilã
Financial cover for liability
┌──────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┐
│Suma acoperirii financiare:
│Dispoziţii asemãnãtoare
│
│Financial cover, amount
│(descriere succintã):
│
│
│Equivalent arrangements
│
│
│(short description)
│
├──────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┤
│Acoperire geograficã:
│
│Geographical coverage
│
├──────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤
│Valabilã de la data de:
│Valabilã pânã la data de:
│
│Valid from
│Valid until
│
└──────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘

5. Condiţii şi obligaţii
Conditions and obligations
┌──────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┐
│Revizuibilã la 2 ani
Data:
│Numele şi prenumele, semnãtura,│
│Shall be renewed every two years
Date
│ştampila:
│
│
│(Name, signature, seal)
│
└──────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘

Data acordãrii:
Date
ORGANISMUL DE LICENŢE FEROVIARE ROMÂN
Director,
..../(numele şi prenumele, semnãtura,
ştampila)......
(name, signature, seal)
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Nr. comunicãrii (notificãrii) licenţei la CE:
│
│EC licence-notification No
│
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

ANEXA B
------la Normele pentru acordarea licenţei
-----------------------------------de transport feroviar
--------------------(MODEL-CADRU)
CERERE LICENŢÃ DE TRANSPORT FEROVIAR
1. Coordonate de contact pentru autoritatea responsabilã cu acordarea
licenţelor
1.1. Organismul cãruia i se adreseazã cererea ..............................
1.2. Adresa poştalã completã (strada, codul poştal, oraşul, ţara) ..........
2. Informaţii privind solicitantul
2.1. Denumirea legalã ......................................................
2.2. Numele întreprinderii feroviare .......................................
2.3. Acronim ...............................................................

2.4. Adresa poştalã completã (strada, codul poştal, oraşul, ţara) ..........
2.5. Nr. telefon ..............................
2.6. Nr. fax ..................................
2.7. Adresa e-mail ............................
2.8. Site web .................................
2.9. Nr. naţional de înregistrare (J) .........
2.10. Nr. TVA (CUI) ...........................
2.11. Numele, prenumele şi funcţia persoanei care asigurã conducerea
executivã a operatorului economic ................
3. Informaţii privind persoana de contact
3.1. Numele şi prenumele .................................................
3.2. Adresa poştalã completã (strada, codul poştal, oraşul, ţara) ........
3.3. Nr. telefon .........................................................
3.4. Nr. fax .............................................................
3.5. Adresa e-mail .......................................................
4. Obiectul cererii
Aceastã cerere este pentru:
4.1. Licenţã nouã
4.3. Reactualizare licenţã

[]
[]

4.2. Licenţã temporarã
4.4. Modificare domeniu

[]
[]

Tipuri de servicii solicitate (selectaţi unul sau mai multe):
4.5. Transport de cãlãtori []
4.6. Transport de marfã
[]

4.6.1. inclusiv mãrfuri periculoase []
4.6.2. exclusiv mãrfuri periculoase []
4.7. Numai manevrã
[]
4.7.1. inclusiv mãrfuri periculoase []
4.7.2. exclusiv mãrfuri periculoase []
_______________________________________________________________________________
Solicitant,
..............
(numele şi prenumele)
Data .............

Semnãtura ..................

┌─────────────────────────────┬─────────────────────────┬─────────────────────┐
│ Nr. de referinţã intern
│
Data primirii cererii │
│
└─────────────────────────────┴─────────────────────────┴─────────────────────┘
*ST*
ANEXA C
------la Normele pentru acordarea licenţei
-----------------------------------de transport feroviar
---------------------

(MODEL-CADRU)
DECLARAŢIE
Subsemnatul .......... (numele şi prenumele), având funcţia
............ în cadrul .......... (denumirea operatorului economic),
având numãrul de înregistrare la Oficiul Naţional al Registrului
Comerţului J ........, cod unic de înregistrare RO ........, în
calitate de solicitant al eliberãrii unei licenţe de transport
feroviar, conform prevederilor Ordinului ministrului transporturilor
nr. 535/2007, declar pe propria rãspundere cã:
1. societatea nu este în stare de faliment ori lichidare;
2. societatea nu face obiectul unei proceduri legale pentru
declararea sa în una dintre situaţiile prevãzute la pct. 1;
3. mi-am îndeplinit obligaţiile de platã a impozitelor, taxelor
şi contribuţiilor de asigurãri sociale cãtre bugetele componente ale
bugetului general consolidat, în conformitate cu prevederile legale

în vigoare în România.
Operator economic,
..../(semnãtura autorizatã)....
ANEXA 2
NORME
pentru acordarea certificatelor de siguranţã
CAP. I
Dispoziţii generale
ART. 1
(1) Certificarea în materie de siguranţã a operatorilor de
transport feroviar se finalizeazã prin acordarea unor documente
specifice, denumite certificate de siguranţã:
a) certificat de siguranţã partea A, care confirmã acceptarea
sistemului de management al siguranţei operatorului de transport
feroviar;
b) certificat de siguranţã partea B, care confirmã acceptarea
dispoziţiilor adoptate de operatorul de transport feroviar pentru
îndeplinirea cerinţelor specifice necesare pentru funcţionarea
sigurã a reţelei feroviare pe care îşi desfãşoarã activitatea:
anumite secţii de circulaţie ale cãilor ferate din România sau în
totalitate, staţii de cale feratã, zone de manevrã feroviarã, linii
ferate industriale.
(2) Certificatele de siguranţã sunt documente cu regim special,
nominale şi netransmisibile.
ART. 2
(1) Certificatul de siguranţã partea B acordat conform art. 1
alin. (1) lit. b) va conţine date despre tipul serviciului de
transport feroviar care se va efectua - transport marfã, transport
cãlãtori, efectuarea de manevrã feroviarã -, secţia de circulaţie,
staţiile de cale feratã şi liniile ferate industriale racordate la
acestea sau zonele de manevrã pe care urmeazã sã se efectueze tipul
de serviciu, date de identificare a punctelor de lucru, numãrul de
identificare al certificatului de siguranţã partea A şi, dacã este
cazul, statul membru al Uniunii Europene emitent.
(2) Prin punct de lucru se înţelege punctul de secţionare în
care operatorul de transport feroviar rãspunde de efectuarea a cel
puţin uneia din urmãtoarele activitãţi:
a) compunerea, modificarea compunerii sau descompunerea
trenurilor;
b) revizia tehnicã la trenuri (compunere, sosire sau tranzit);
c) efectuarea manevrei pe bazã de program sau plan de manevrã.
ART. 3
Certificatele de siguranţã permit operatorului de transport
feroviar accesul la infrastructura feroviarã pe secţiile de
circulaţie, staţiile de cale feratã şi liniile ferate industriale
racordate la acestea sau zonele de manevrã înscrise în anexa nr. I
la certificatul de siguranţã partea B, în condiţiile prevãzute în
contractul de acces pe infrastructura feroviarã încheiat cu
administratorul/gestionarii infrastructurii feroviare.

CAP. II
Cerinţe pentru obţinerea certificatelor de siguranţã
ART. 4
(1) Pentru obţinerea certificatelor de siguranţã partea A şi
partea B, un operator de transport feroviar trebuie sã deţinã
licenţã valabilã pentru tipul de serviciu de transport feroviar
pentru care solicitã acordarea certificatelor de siguranţã şi sã
îndeplineascã urmãtoarele:
a) are elaborat un sistem propriu de management al siguranţei,
în conformitate cu art. 9 din Legea nr. 55/2006 privind siguranţa
feroviarã, cerinţã pentru obţinerea certificatului de siguranţã
partea A, care cuprinde:
1. politica de siguranţã feroviarã aprobatã de directorul
general/managerul operatorului de transport feroviar, care va fi
comunicatã întregului personal;
2. obiectivele calitative şi cantitative ale operatorului de
transport feroviar pentru menţinerea şi, dupã caz, îmbunãtãţirea
siguranţei feroviare şi existenţa procedurilor specifice pentru
atingerea acestor obiective;
3. procedurile pentru atingerea standardelor tehnice şi
operaţionale existente, noi şi modificate, ori a altor condiţii
prescriptive stabilite în specificaţii tehnice pentru
interoperabilitate sau norme naţionale de siguranţã obligatorii
prevãzute în anexa nr. 2 la Legea nr. 55/2006 ori în alte norme
relevante sau în decizii ale autoritãţilor, precum şi proceduri
pentru asigurarea conformitãţii cu standardele şi cu alte condiţii
prescriptive pe întregul ciclu de viaţã al echipamentelor şi
operaţiunilor;
4. procedurile şi metodele pentru realizarea evaluãrii riscului
şi pentru punerea în aplicare a mãsurilor de control al riscurilor
atunci când o schimbare a condiţiilor de exploatare sau un material
nou impune riscuri noi asupra infrastructurii şi operaţiunilor;
5. programele pentru formarea de personal şi sistemele pentru
menţinerea competenţei personalului;
6. mãsurile pentru asigurarea unor informaţii suficiente în
legãturã cu siguranţa feroviarã în cadrul operatorului de transport
feroviar şi, dacã este cazul, între operatorii de transport feroviar
care îşi desfãşoarã activitatea pe aceeaşi infrastructurã feroviarã;
7. procedurile pentru documentarea cu privire la informaţiile de
siguranţã feroviarã;
8. procedurile pentru asigurarea avizãrii evenimentelor
feroviare şi participãrii în comisiile de cercetare a acestora;
9. planurile de acţiune în caz de urgenţã, convenite cu
administratorul/gestionarii de infrastructurã feroviarã şi
autoritãţile publice din domeniu;
10. procedurile pentru auditarea internã a sistemului de
management al siguranţei;
b) cerinţele necesare pentru operarea sigurã pe secţiile de
circulaţie, staţiile de cale feratã C.F.R., liniile ferate
industriale racordate la acestea sau zonele de manevrã pentru care a
solicitat obţinerea certificatului de siguranţã partea B, respectiv:
1. are implementat un sistem propriu de management al
siguranţei, în conformitate cu art. 9 din Legea nr. 55/2006;

2. deţine în proprietate, cu chirie sau în leasing şi va utiliza
material rulant motor înmatriculat şi autorizat sã fie introdus în
circulaţie, care sã corespundã tipului de serviciu şi secţiei de
circulaţie;
3. personalul utilizat pentru conducerea materialului rulant
motor este autorizat, verificat profesional periodic şi apt din
punct de vedere medical şi psihologic;
4. face dovada cã personalul de conducere al materialului rulant
motor este autorizat pentru tipul de serviciu - transport feroviar
de marfã şi/sau cãlãtori, pe care urmeazã sã-l efectueze şi cunoaşte
secţiile de circulaţie şi/sau zonele de manevrã pe care va fi
utilizat;
5. asigurã instruirea personalului cu responsabilitãţi în
siguranţa circulaţiei, utilizat în activitatea de transport
feroviar;
6. asigurã efectuarea reviziei tehnice a trenurilor în staţii de
cale feratã, la compunere, în tranzit, la sosire, cu operatori
economici autorizaţi ca furnizori feroviari de cãtre AFER pentru
acest tip de serviciu sau cu personal propriu, în cazul în care
operatorul de transport feroviar este autorizat de cãtre AFER pentru
acest tip de serviciu;
7. asigurã întreţinerea şi repararea materialului rulant motor
de cãtre unitãţi autorizate ca furnizori feroviari care deţin
agremente tehnice sau certificate de omologare pentru aceste
servicii;
8. asigurã însoţirea trenurilor şi/sau efectuarea operaţiunilor
de manevrã cu personal autorizat, verificat profesional periodic şi
apt din punct de vedere medical şi psihologic;
9. face dovada cã deţinãtorul liniei ferate industriale pe care
se efectueazã operaţiuni de manevrã feroviarã deţine autorizaţie de
exploatare conform reglementãrilor specifice;
10. personalul desemnat cu atribuţii în organizarea şi
conducerea activitãţii de transport feroviar şi de siguranţã a
circulaţiei are experienţã în domeniul feroviar şi este atestat de
cãtre ASFR;
11. dispune de consilier de siguranţã pentru transport de
mãrfuri periculoase, dacã este cazul;
12. se angajeazã sã respecte prescripţiile tehnice, tehnologice,
de organizare şi de desfãşurare a circulaţiei şi a manevrei
trenurilor, stabilite pentru accesul şi circulaţia pe infrastructura
feroviarã în condiţii de siguranţã a circulaţiei şi de securitate a
transporturilor;
13. se angajeazã ca pe perioada de valabilitate a certificatului
de siguranţã sã anunţe ASFR cu privire la orice modificare a datelor
din documentele prezentate la solicitarea acordãrii certificatului
de siguranţã.
(2) Cerinţele privind specificaţiile tehnice pentru
interoperabilitate se aplicã în mod obligatoriu operatorilor de
transport feroviar care efectueazã servicii de transport feroviar
transfrontalier.
CAP. III
Acordarea şi valabilitatea certificatelor de siguranţã
ART. 5

(1) Pentru obţinerea certificatului de siguranţã partea A este
necesarã depunerea la ASFR a unei cereri, însoţitã de un dosar
constituit din urmãtoarele documente, prezentate în copie sau în
original, dupã caz:
- dovada elaborãrii unui sistem propriu de management al
siguranţei, în conformitate cu prevederile art. 9 din Legea nr.
55/2006, care cuprinde:
1. politica de siguranţã feroviarã aprobatã de directorul
general/managerul operatorului de transport feroviar, care va fi
comunicatã întregului personal;
2. obiectivele calitative şi cantitative ale operatorului de
transport feroviar pentru menţinerea şi, dupã caz, îmbunãtãţirea
siguranţei feroviare (existenţa de proceduri specifice pentru
atingerea acestor obiective);
3. procedurile pentru atingerea standardelor tehnice şi
operaţionale existente, noi şi modificate, ori a altor condiţii
prescriptive stabilite în specificaţii tehnice pentru
interoperabilitate sau norme naţionale de siguranţã obligatorii
prevãzute în anexa nr. 2 la Legea nr. 55/2006 ori în alte norme
relevante sau în decizii ale autoritãţilor, precum şi proceduri
pentru asigurarea conformitãţii cu standardele şi cu alte condiţii
prescriptive pe întregul ciclu de viaţã al echipamentelor şi
operaţiunilor;
4. procedurile şi metodele pentru realizarea evaluãrii riscului
şi pentru punerea în aplicare a mãsurilor de control al riscurilor
atunci când o schimbare a condiţiilor de exploatare sau un material
nou impune riscuri noi asupra infrastructurii şi operaţiunilor;
5. programele pentru formarea de personal şi sistemele pentru
menţinerea competenţei personalului;
6. mãsurile pentru asigurarea unor informaţii suficiente în
legãturã cu siguranţa feroviarã în cadrul operatorului de transport
feroviar şi, dacã este cazul, între operatorii de transport feroviar
care îşi desfãşoarã activitatea pe aceeaşi infrastructurã feroviarã;
7. procedurile pentru documentarea cu privire la informaţiile de
siguranţã feroviarã;
8. procedurile pentru asigurarea avizãrii evenimentelor
feroviare şi a participãrii în comisiile de cercetare a acestora;
9. planurile de acţiune în caz de urgenţã, convenite cu
administratorul/gestionarii de infrastructurã feroviarã şi
autoritãţile publice din domeniu;
10. procedurile pentru auditarea internã a sistemului de
management al siguranţei.
(2) Pentru obţinerea certificatului de siguranţã partea B, în
cazul efectuãrii de servicii de transport feroviar tip A şi tip B,
este necesarã depunerea la ASFR a unei cereri, însoţitã de un dosar
constituit din urmãtoarele documente, prezentate în copie sau în
original, dupã caz:
1. copia licenţei de transport feroviar, vizatã în termen;
2. lista cu datele de identificare a fiecãrei secţii de
circulaţie pentru care se solicitã acordarea certificatului de
siguranţã, în care se vor preciza:
a) staţiile de cale feratã cap de secţie;
b) staţiile de cale feratã intermediare;
c) lungimea - distanţa în km a secţiei;
d) staţiile de cale feratã în care se efectueazã reviziile
tehnice la trenuri (la compunere, la sosire, în tranzit);

3. lista cu datele de identificare ale fiecãrei zone de manevrã
pentru care se solicitã acordarea certificatului de siguranţã, dacã
este cazul, în care vor fi precizate:
a) zona de manevrã: liniile ferate industriale şi staţia de cale
feratã la care acestea sunt racordate;
b) denumirea proprietarului zonei de manevrã;
4. copie de pe autorizaţia de exploatare eliberatã pentru linia
feratã industrialã solicitatã ca zonã de manevrã, dacã este cazul;
5. documentaţia completã a diferitelor tipuri şi serii de
material rulant cu care intenţioneazã sã opereze;
6. lista cu datele de identificare a materialului rulant motor
utilizat pentru efectuarea activitãţilor de transport feroviar, dupã
caz, pe secţiile de circulaţie, zonele de manevrã/staţiile de cale
feratã/liniile ferate industriale nominalizate cu urmãtoarele
precizãri pentru fiecare vehicul: tipul vehiculului, nr. de
identificare, seria şasiului, puterea nominalã şi denumirea
proprietarului. Se vor prezenta copia certificatului de
înmatriculare şi cea a cãrţii tehnice. Se vor prezenta, de asemenea,
raportul de evaluare tehnicã a locomotivelor din dotare utilizate
pentru tipurile de serviciu A şi B, precum şi dovada plãţii
tarifului aferent acestei evaluãri;
7. lista nominalã cu personalul de locomotivã utilizat, cu
urmãtoarele precizãri pentru fiecare persoanã în parte:
a) numele şi prenumele;
b) vârsta;
c) funcţia;
d) numãrul şi data documentului care atestã calificarea de
mecanic de locomotivã;
e) numãrul şi data autorizãrii în funcţie, cu precizarea tipului
de locomotivã şi a tipului de serviciu care este autorizat;
f) numãrul şi data autorizaţiei pentru conducere în sistem
simplificat, dupã caz;
g) numãrul şi data autorizaţiei pentru conducere pe secţii de
circulaţie caracterizate prin pante mari, dupã caz;
h) numãrul şi data documentului prin care se atestã cã este apt
medical şi psihologic.
În cazul în care personalul de locomotivã a obţinut permis de
conducere, lit. d) şi e) din listã se vor înlocui cu:
- seria, numãrul şi data eliberãrii permisului de conducere, cu
precizarea tipului de locomotivã/automotor;
- numãrul şi data autorizaţiei pentru efectuarea activitãţii
specifice de conducere a trenurilor.
Pentru personalul de locomotivã care nu executã serviciul în
sistem simplificat se va depune declaraţia conducerii operatorului
de transport feroviar în acest sens;
8. declaraţia pe propria rãspundere a personalului de locomotivã
cã acesta cunoaşte secţiile de remorcare, prevederile din planurile
tehnice de exploatare ale staţiilor CF. şi ale complexelor de cale
feratã, precum şi prevederile din RTE-urile liniilor ferate
industriale pe care urmeazã sã îşi desfãşoare activitatea.
Declaraţia va fi datã şi asumatã de cãtre mecanicul instructor şi de
cãtre o persoanã din conducerea executivã a operatorului de
transport feroviar;
9. lista personalului utilizat pentru manevrã şi însoţire a
trenurilor, dacã este cazul, cu urmãtoarele precizãri pentru fiecare
persoanã:

a) numele şi prenumele;
b) vârsta;
c) funcţia;
d) numãrul şi data documentului care atestã calificarea;
e) numãrul şi data documentului prin care se atestã cã este apt
medical şi psihologic;
f) numãrul şi data autorizãrii în funcţie;
g) numãrul şi data autorizaţiei pentru conducere în sistem
simplificat, dupã caz;
10. declaraţia pe propria rãspundere a personalului utilizat
pentru manevrã şi însoţire a trenurilor - IDM, şef tren, şef
manevrã, conducãtor manevrã - cã acesta cunoaşte secţiile de
circulaţie, prevederile din planurile tehnice de exploatare ale
staţiilor CF şi ale complexelor de cale feratã, precum şi
prevederile din RTE-urile liniilor ferate industriale pe care
urmeazã sã îşi desfãşoare activitatea;
11. dovada cã instruirea teoreticã şi practicã a personalului cu
responsabilitãţi în siguranţa circulaţiei se face conform
reglementãrilor în vigoare:
a) se va prezenta în copie contractul/convenţia de instruire
teoreticã şi practicã a personalului cu atribuţii în siguranţa
circulaţiei încheiat în acest sens;
b) în cazul în care operatorul de transport feroviar dispune de
personal atestat, se vor prezenta în copie:
(i) atestatul eliberat de cãtre AFER;
(ii) decizia de numire ca responsabil cu activitatea de
instruire teoreticã şi/sau practicã şi copia documentului legal din
care sã reiasã relaţia dintre operatorul de transport feroviar şi
persoana atestatã;
12. copia certificatului de consilier de siguranţã la
transportul mãrfurilor periculoase, pentru personalul cu atribuţii
în acest sens, dacã operatorul de transport feroviar efectueazã
transport de mãrfuri periculoase.
Se vor prezenta de asemenea, în copie:
a) decizia de numire a consilierului de siguranţã la transportul
mãrfurilor periculoase;
b) documentul din care sã reiasã relaţia dintre operatorul de
transport feroviar şi persoana atestatã.
În cazul în care nu se efectueazã operaţiuni de transport cu
vagoane încãrcate cu mãrfuri periculoase, se va prezenta în acest
sens declaraţia pe propria rãspundere a conducerii operatorului de
transport feroviar;
13. dovada asigurãrii întreţinerii materialului rulant motor.
Se vor prezenta în copie:
- contractele încheiate cu unitãţi autorizate de AFER;
- autorizaţia de furnizor feroviar şi agrementul tehnic
feroviar, eliberate de AFER unitãţilor de întreţinere a materialului
rulant motor cu care sunt încheiate contractele.
În cazul în care operatorul de transport feroviar deţine o
autorizaţie eliberatã de cãtre AFER conform Ordinului ministrului
transporturilor nr. 290/2000 privind admiterea tehnicã a produselor
şi/sau serviciilor destinate utilizãrii în activitãţile de
construire, modernizare, întreţinere şi de reparare a
infrastructurii feroviare şi a materialului rulant, pentru
transportul feroviar şi cu metroul, cu modificãrile ulterioare,
denumit în continuare OMT nr. 290/2000, pentru acest tip de

activitate, se vor prezenta doar autorizaţia de furnizor feroviar şi
agrementul tehnic pe care le deţine;
14. dovada asigurãrii reviziilor tehnice la trenuri în staţii CF
la compunere, în tranzit, la sosire.
Se vor prezenta în copie:
a) contractele încheiate cu unitãţi autorizate de AFER;
b) autorizaţia de furnizor feroviar şi agrementul tehnic,
inclusiv anexa la acesta, eliberate de AFER unitãţilor de efectuare
a reviziilor tehnice la trenuri cu care s-au încheiat contracte în
acest sens.
În cazul în care operatorul de transport feroviar deţine
autorizaţie eliberatã de cãtre AFER în conformitate cu prevederile
OMT nr. 290/2000 pentru acest tip de activitate, se vor prezenta
doar autorizaţia de furnizor feroviar şi agrementul tehnic cu anexa
staţiilor în care se efectueazã revizia tehnicã la trenuri;
15. declaraţia-angajament a conducerii operatorului de transport
feroviar prin care se obligã sã respecte prescripţiile tehnice,
tehnologice, de organizare şi de desfãşurare a circulaţiei şi a
manevrei trenurilor, stabilite pentru accesul şi circulaţia pe
infrastructura feroviarã în condiţii de siguranţã a circulaţiei şi
de securitate a transporturilor, precum şi cerinţele aplicabile
tuturor operatorilor de transport feroviar, destinate sã ofere
avantaje sau protecţie consumatorilor;
16. declaraţia-angajament a conducerii operatorului de transport
feroviar prin care se obligã ca, pe perioada de valabilitate a
certificatului de siguranţã, sã anunţe AFER despre orice modificare
a datelor din documentele prezentate la solicitarea acordãrii
certificatului de siguranţã;
17. copia atestatului eliberat de ASFR personalului cu atribuţii
în organizarea şi conducerea operaţiunilor de transport feroviar şi
siguranţã a circulaţiei;
18. dovada achitãrii tarifului aferent pentru activitatea de
acordare a certificatului de siguranţã.
(3) Pentru obţinerea certificatului de siguranţã partea B, în
cazul efectuãrii de servicii de transport feroviar tip C, este
necesarã depunerea la ASFR a unei cereri, însoţitã de un dosar
constituit din urmãtoarele documente, prezentate în copie sau în
original, dupã caz:
1. copia licenţei de transport feroviar, vizatã în termen;
2. lista cu datele de identificare a fiecãrei zone de manevrã
pentru care se solicitã acordarea certificatului de siguranţã, în
care se vor preciza urmãtoarele:
a) zona de manevrã: liniile ferate industriale şi staţia de cale
feratã la care acestea sunt racordate;
b) denumirea proprietarului şi a utilizatorului zonei de
manevrã;
3. documentaţia completã a diferitelor tipuri şi serii de
material rulant cu care intenţioneazã sã opereze;
4. lista cu datele de identificare a materialului rulant motor
utilizat pentru efectuarea activitãţilor de transport feroviar pe
zonele de manevrã, cu urmãtoarele precizãri pentru fiecare vehicul
în parte: tipul vehiculului, numãrul de identificare, seria
şasiului, puterea nominalã şi denumirea proprietarului. Se va
prezenta, de asemenea, copia autorizaţiei de vehicul feroviar
eliberatã de cãtre AFER conform Ordinului ministrului
transporturilor nr. 342/1999 pentru aprobarea Normelor privind

verificarea tehnicã a vehiculelor feroviare aparţinând agenţilor
economici, precum şi copia certificatului de înmatriculare şi a
cãrţii tehnice;
5. lista nominalã cu personalul de locomotivã utilizat, cu
urmãtoarele precizãri pentru fiecare persoanã în parte:
a) numele şi prenumele;
b) vârsta;
c) funcţia;
d) numãrul şi data documentului care atestã calificarea de
mecanic de locomotivã;
e) numãrul şi data autorizãrii în funcţie, cu precizarea tipului
de locomotivã şi a tipului de serviciu care este autorizat;
f) numãrul şi data autorizaţiei pentru conducere în sistem
simplificat, dupã caz;
g) numãrul şi data documentului prin care se atestã cã este apt
medical şi psihologic.
În cazul în care personalul de locomotivã a obţinut permis de
conducere, lit. d) şi e) din listã se vor înlocui cu:
(i) seria, numãrul şi data eliberãrii permisului de conducere,
cu precizarea tipului de locomotivã/automotor;
(ii) numãrul şi data autorizaţiei pentru efectuarea
activitãţii specifice de manevrã feroviarã.
Pentru personalul de locomotivã care nu executã serviciul în
sistem simplificat se va depune declaraţia conducerii operatorului
de transport feroviar în acest sens;
6. lista personalului propriu utilizat pentru manevrã, cu
urmãtoarele precizãri pentru fiecare persoanã în parte:
a) numele, prenumele, funcţia;
b) vârsta;
c) funcţia;
d) numãrul şi data documentului care atestã calificarea;
e) numãrul şi data documentului prin care se atestã cã este apt
medical şi psihologic;
f) numãrul şi data autorizaţiei în funcţie;
g) numãrul şi data autorizaţiei pentru conducere în sistem
simplificat, dupã caz;
7. declaraţia pe propria rãspundere a personalului utilizat
pentru manevrã - IDM, şef tren, şef manevrã, conducãtor manevrã,
manevrant vagoane -, cã acesta cunoaşte zonele de manevrã,
prevederile din planurile tehnice de exploatare a staţiilor CF şi
ale complexelor de cale feratã, precum şi prevederile din RTE-urile
liniilor ferate industriale pe care urmeazã sã îşi desfãşoare
activitatea;
8. dovada cã instruirea teoreticã şi practicã a personalului cu
responsabilitãţi în siguranţa circulaţiei se fac conform
reglementãrilor în vigoare:
a) se va prezenta în copie contractul/convenţia de instruire
teoreticã şi practicã a personalului cu atribuţii în siguranţa
circulaţiei încheiate în acest sens;
b) în cazul în care operatorul de transport feroviar dispune de
personal atestat, se vor prezenta în copie:
- atestatul eliberat de cãtre AFER;
- decizia de numire ca responsabil cu activitatea de instruire
teoreticã şi/sau practicã şi copia documentului din care sã reiasã
relaţia dintre operatorul de transport feroviar şi persoana
atestatã;

9. copia certificatului de consilier de siguranţã la transportul
mãrfurilor periculoase, pentru personalul cu atribuţii în acest
sens, dacã operatorul de transport feroviar efectueazã transport de
mãrfuri periculoase.
Se vor prezenta în copie:
- decizia de numire a consilierului de siguranţã la transportul
mãrfurilor periculoase şi copia documentului, din care sã reiasã
relaţia dintre operatorul de transport feroviar şi persoana
atestatã.
În cazul în care nu se efectueazã operaţiuni de transport cu
vagoane încãrcate cu mãrfuri periculoase, se va prezenta în acest
sens declaraţia pe propria rãspundere a conducerii operatorului de
transport feroviar;
10. dovada asigurãrii întreţinerii materialului rulant motor.
Se vor prezenta în copie:
- contractele încheiate cu unitãţi autorizate de AFER ;
- autorizaţia de furnizor feroviar şi agrementul tehnic feroviar
eliberate de AFER unitãţilor de întreţinere a materialului rulant
motor cu care a încheiat contracte în acest sens.
În cazul în care operatorul de transport feroviar deţine
autorizaţie eliberatã de cãtre AFER conform OMT nr. 290/2000, pentru
acest tip de activitate, se vor prezenta doar autorizaţia de
furnizor feroviar şi agrementul tehnic pe care le deţine;
11. copie de pe autorizaţia de exploatare eliberatã pentru linia
feratã industrialã solicitatã ca zonã de manevrã;
12. declaraţia-angajament a conducerii operatorului de transport
feroviar prin care se obligã sã respecte prescripţiile tehnice,
tehnologice, de organizare şi de desfãşurare a manevrei trenurilor,
stabilite pentru accesul şi manevra pe infrastructura feroviarã în
condiţii de siguranţã a circulaţiei şi de securitate a
transporturilor, precum şi cerinţele aplicabile tuturor operatorilor
de transport feroviar, destinate sã ofere avantaje sau protecţie
consumatorilor;
13. declaraţia-angajament a conducerii operatorului de transport
feroviar prin care se obligã ca, pe perioada de valabilitate a
certificatului de siguranţã, sã anunţe ASFR despre orice modificare
a datelor din documentele prezentate la solicitarea acordãrii
certificatului de siguranţã;
14. dovada achitãrii tarifului aferent pentru activitatea de
acordare a certificatului de siguranţã.
ART. 6
Documentaţia depusã pentru obţinerea certificatelor de siguranţã
va fi însoţitã de documentele şi actele din care sã reiasã
efectuarea plãţii tarifelor aferente acordãrii acestora.
ART. 7
(1) Acordarea unui certificat de siguranţã se face de cãtre ASFR
dupã verificarea documentaţiei şi constatarea îndeplinirii
cerinţelor prevãzute, în termen de 30 de de zile de la data
depunerii dosarului cu documentaţia completã, dar nu mai mult de 60
de zile de la data depunerii cererii de obţinere a certificatului de
siguranţã.
(2) Dacã operatorul de transport feroviar solicitant nu depune
documentaţia completã în termen de 30 zile de la data depunerii
cererii de solicitare, ASFR va notifica operatorului de transport

feroviar decizia de neacordare a certificatului de siguranţã.
(3) Decizia de neacordare a certificatului de siguranţã va fi
motivatã în scris de cãtre ASFR.
ART. 8
(1) Certificatul de siguranţã partea A este valabil pentru o
perioadã de maximum 2 ani de la data acordãrii.
(2) Certificatul de siguranţã partea B acordat operatorilor de
transport feroviar care efectueazã servicii de transport feroviar de
tip A şi/sau de tip B este valabil pentru o perioadã de maximum 2
ani de la data acordãrii.
(3) Certificatul de siguranţã partea B acordat operatorilor de
transport feroviar care efectueazã numai servicii de transport
feroviar de tip C este valabil pentru o perioadã de maximum un an de
la data acordãrii.
(4) Pe durata valabilitãţii certificatelor de siguranţã este
necesarã respectarea cerinţelor care au stat la baza acordãrii
acestora, actualizãrii sau revizuirii acestora şi a menţinerii
valabilitãţii licenţei.
(5) Dacã operatorul de transport feroviar doreşte continuarea
efectuãrii tipurilor de servicii înscrise în certificatele de
siguranţã, va solicita ASFR cu 60 de zile înainte de expirarea
valabilitãţii acestora eliberarea unor noi certificate de siguranţã.
CAP. IV
Modificarea şi completarea/revizuirea certificatelor de
siguranţã
ART. 9
(1) La solicitarea unui operator de transport feroviar, ASFR
poate modifica sau completa certificatul de siguranţã partea B sau
anexe ale acestuia pentru un alt tip de serviciu, alte secţii de
circulaţie, zone de manevrã feroviarã, staţii de cale feratã, linii
ferate industriale sau alt material rulant motor, cu îndeplinirea
cerinţelor prezentelor norme.
(2) Pentru modificarea certificatului de siguranţã obţinut
conform prevederilor art. 5 alin. (2) se va proceda astfel:
a) pentru modificarea secţiilor de circulaţie înscrise în
certificatul de siguranţã, operatorul de transport feroviar va
prezenta documentele prevãzute la art. 5 alin. (2) pct. 2, 5, 7, 9,
10, 12 şi 14;
b) pentru modificarea zonelor de manevrã înscrise în
certificatul de siguranţã, operatorul de transport feroviar va
prezenta documentele prevãzute la art. 5 alin. (2) pct. 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 12 şi 13;
c) pentru modificarea materialului rulant motor înscris în anexa
nr. II la certificatul de siguranţã partea B, operatorul de
transport feroviar va prezenta documentele prevãzute la art. 5 alin.
(2) pct. 6, 7 şi 13.
(3) Pentru modificarea certificatului de siguranţã obţinut
conform prevederilor art. 5 alin. (3) se va proceda astfel:
a) pentru modificarea zonelor de manevrã înscrise în
certificatul de siguranţã, operatorul de transport feroviar va
prezenta documentele prevãzute la art. 5 alin. (3) pct. 2, 3, 4, 5,
6, 9, 10 şi 11;
b) pentru modificarea materialului rulant motor înscris în anexa

nr. II la certificatul de siguranţã partea B, operatorul de
transport feroviar va prezenta documentele prevãzute la art. 5 alin.
(3) pct. 4, 5, şi 10.
ART. 10
ASFR va cere ca pãrţile relevante ale certificatelor de
siguranţã sã fie revizuite în urma unor modificãri substanţiale ale
cadrului de reglementare în domeniul siguranţei feroviare.
CAP. V
Suspendarea şi retragerea certificatelor de siguranţã
ART. 11
Dacã se constatã nerespectarea reglementãrilor specifice în
vigoare şi/sau a cerinţelor care au stat la baza acordãrii sau
modificãrii certificatelor de siguranţã partea A şi/sau partea B
pentru un operator de transport feroviar din România, respectiv a
certificatului de siguranţã partea B acordat unui operator de
transport feroviar licenţiat de o autoritate responsabilã cu
acordarea licenţelor operatorilor de transport feroviar dintr-un alt
stat membru al Uniunii Europene, ASFR va dispune mãsura retragerii,
dupã caz:
a) a certificatului de siguranţã partea A şi, implicit, a
certificatului de siguranţã partea B;
b) a certificatului de siguranţã partea B;
c) a operãrii unei secţii de circulaţie, zone de manevrã, staţii
de cale feratã sau linii ferate industriale înscrise în anexa nr. I
la certificatul de siguranţã partea B;
d) a operãrii unui material rulant motor care nu mai respectã
condiţiile tehnice şi care este înscris în anexa nr. II la
certificatul de siguranţã partea B.
ART. 12
(1) Suspendarea sau retragerea licenţei atrage şi suspendarea
sau retragerea certificatelor de siguranţã.
(2) Dupã primirea comunicãrii scrise de la OLFR privind
retragerea unei licenţe, ASFR va notifica operatorului de transport
feroviar în cauzã retragerea certificatelor de siguranţã deţinute de
acesta.
(3) Dupã primirea comunicãrii scrise de la OLFR privind
suspendarea unei licenţe, ASFR va notifica operatorului de transport
feroviar în cauzã suspendarea certificatelor de siguranţã deţinute
de acesta, pânã la încetarea suspendãrii licenţei.
(4) Pe durata suspendãrii certificatelor de siguranţã conform
alin. (3), operatorului de transport feroviar i se interzice
efectuarea de servicii de transport feroviar.
ART. 13
(1) Certificatul de siguranţã partea B se retrage de cãtre ASFR
dacã operatorul de transport feroviar nu a desfãşurat serviciul de
transport feroviar înscris în acesta (pe secţia de circulaţie,
zonele de manevrã feroviarã, staţiile de cale feratã sau liniile
ferate industriale racordate la acestea) în termen de un an de la
data acordãrii acestuia.
(2) Dacã operatorul de transport feroviar nu a desfãşurat un
serviciu de transport feroviar înscris în certificatul de siguranţã
partea B sau nu a desfãşurat prestaţia pe o secţie de circulaţie,
zonã de manevrã feroviar/ã, staţie de cale feratã sau linie feratã

industrialã racordatã la aceasta în termen de un an de la data
acordãrii acestuia, ASFR modificã certificatul de siguranţã partea
B.
ART. 14
Decizia motivatã de suspendare, de încetare a suspendãrii sau de
retragere a unui certificat de siguranţã se aduce la cunoştinţa
operatorului de transport feroviar şi a
administratorului/gestionarilor de infrastructurã feroviarã.
ART. 15
În cazul retragerii unui certificat de siguranţã, acordarea unui
nou certificat se va face în baza unei noi cereri.
CAP. VI
Dispoziţii finale
ART. 16
Certificatele de siguranţã vor fi eliberate numai dupã
încheierea unei convenţii de cãtre AFER cu operatorul de transport
feroviar, conform prevederilor art. 18 din ordin.
ART. 17
Formatele standard ale certificatelor de siguranţã partea A şi
partea B şi documentele de cerere sunt în conformitate cu
prevederile Regulamentului (CE) nr. 653/2007 al Comisiei din 13
iunie 2007 privind utilizarea unui format european comun pentru
certificatele de siguranţã şi documentele de cerere în conformitate
cu art. 10 din Directiva 2004/49/CE a Parlamentului European şi a
Consiliului şi valabilitatea certificatelor de siguranţã prevãzute
de Directiva 2001/14/CE a Parlamentului European şi a Consiliului,
publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 153 din 14
iunie 2007.
ART. 18
Toţi operatorii de transport feroviar deţinãtori de certificate
de siguranţã au obligaţia de a comunica, lunar, în scris, la AFER,
pânã la data de 15 a lunii, volumul tipului de serviciu realizat în
luna anterioarã.
ART. 19
(1) Pierderea sau deteriorarea certificatului de siguranţã se
comunicã de cãtre operatorul de transport feroviar la ASFR, în
maximum 10 zile de la data constatãrii.
(2) Pentru cazurile prevãzute la alin. (1), la solicitarea
operatorului de transport feroviar şi dupã achitarea tarifului
aferent, ASFR va elibera un duplicat al certificatului de siguranţã.
ART. 20
Operatorii de transport feroviar deţinãtori de certificate de
siguranţã sunt înregistraţi de ASFR în Registrul operatorilor de
transport feroviar deţinãtori de certificate de siguranţã.
ART. 21
Anexele nr. I şi II la certificatul de siguranţã partea B fac
parte integrantã din prezentele norme.
ANEXA I
------la certificatul de siguranţã partea B
-------------------------------------

SECŢII DE CIRCULAŢIE,
staţii de cale feratã, zone de manevrã feroviarã şi linii ferate
industriale pe care operatorul de transport feroviar este autorizat
sã efectueze servicii de transport feroviar
1.
2.
3.
4.
5.

Secţii de circulaţie: ...................................................
Staţii de cale feratã: ..................................................
Zone de manevrã: ........................................................
Linii ferate industriale: ...............................................
Puncte de lucru: ........................................................

Data acordãrii: ...............
..../(numele şi prenumele, semnãtura şi ştampila).....

ANEXA II
-------la certificatul de siguranţã partea B
------------------------------------MATERIALUL RULANT MOTOR
cu care operatorul de transport feroviar este autorizat sã
efectueze servicii de transport feroviar pe secţiile de circulaţie,
liniile de cale feratã, zonele de manevrã feroviarã şi liniile
ferate industriale înscrise în certificatul de siguranţã partea B

*T*
┌──────────────────┬──────────────────────────────┬────────────────────────────┐
│
Nr.
│
│
│
│
crt.
│
Tipul locomotivei
│
Numãrul locomotivei
│
├──────────────────┼──────────────────────────────┼────────────────────────────┤
│
│
│
│
├──────────────────┼──────────────────────────────┼────────────────────────────┤
│
│
│
│
├──────────────────┼──────────────────────────────┼────────────────────────────┤
│
│
│
│
├──────────────────┼──────────────────────────────┼────────────────────────────┤
│
│
│
│
├──────────────────┼──────────────────────────────┼────────────────────────────┤
│
│
│
│
└──────────────────┴──────────────────────────────┴────────────────────────────┘
*ST*
Data acordãrii: ...............
..../(numele şi prenumele, semnãtura şi ştampila).....
-----

