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Ministerul Transporturilor, Construc iilor i Turismului - Ordin nr. 2262/2005 din 29 decembrie 
2005 
 
Ordinul nr. 2262/2005 privind autorizarea personalului cu responsabilit i 

în siguran a circula iei care urmeaz  s  desf oare pe propria 
spundere activit i specifice transportului feroviar   

 
În vigoare de la 07 februarie 2006 

 
Consolidarea din data de 25 iulie 2014 are la baz  publicarea din Monitorul Oficial, Partea I nr. 113 din 

07 februarie 2006 i include modific rile aduse prin urm toarele acte: Ordin 1360/2007; Ordin 
1465/2008; 

Ultima modificare în 09 ianuarie 2009. 
 
    În temeiul prevederilor art. 4 lit. f) din anexa nr.  1 la Hot rârea Guvernului nr. 626/1998 privind 
organizarea i func ionarea Autorit ii Feroviare Române - AFER, ale art. 2 alin. (1) lit. d) din 
Hot rârea Guvernului nr. 1.663/2004 privind organizarea i func ionarea Centrului Na ional de 
Calificare i Instruire Feroviar  - CENAFER i ale art. 5 alin. (4) din Hot rârea Guvernului nr. 412/2004 
privind organizarea i func ionarea Ministerului Transporturilor, Construc iilor i Turismului, cu 
modific rile i complet rile ulterioare,   
 
    ministrul transporturilor, construc iilor i turismului emite urm torul ordin:   
 
   Art. 1. -  În scopul asigur rii cerin elor privind siguran a circula iei trenurilor, securitatea 
transporturilor i calitatea serviciilor în transportul feroviar, personalul cu responsabilit i în siguran a 
circula iei care urmeaz  s  desf oare pe propria r spundere activit i specifice transportului feroviar 
de organizare, de conducere i de efectuare a circula iei trenurilor i/sau a opera iunilor de manevr , 
de conducere i de deservire a vehiculelor feroviare motoare, de manipulare a instala iilor de siguran  
a circula iei, de verificare, de între inere i/sau de revizie tehnic  a elementelor infrastructurii feroviare 
i a vehiculelor feroviare trebuie s  fie autorizat în condi iile prezentului ordin.   

   Art. 2. -  (1) În sensul prezentului ordin prin unitate feroviar  se în elege administratorul de 
infrastructur  feroviar , gestionarii de infrastructur  feroviar  neinteroperabil , de in torii de linii ferate 
industriale, operatorii de transport feroviar licen ia i, operatorii de manevr  feroviar  autoriza i, 
furnizorii feroviari autoriza i pentru construirea, modernizarea, repararea i între inerea infrastructurii 
feroviare, precum i orice alt operator economic al c rui personal desf oar  activit ile prev zute la 
art. 1.   
   (2) Unit ile feroviare sunt obligate s  utilizeze în desf urarea activit ilor prev zute la art. 1 numai 
personal cu responsabilit i în siguran a circula iei autorizat conform prevederilor prezentului ordin.   
   Art. 3. -  (1) Autorizarea personalului cu responsabilit i în siguran a circula iei, care urmeaz  s  
desf oare pe propria r spundere activit i specifice transportului feroviar, se efectueaz  de 
Autoritatea Feroviar  Român  - AFER, la solicitarea unit ilor feroviare sau a persoanelor fizice, în 
condi iile prezentului ordin.   
   (2) Condi iile pentru organizarea i desf urarea examenului de autorizare a personalului cu 
responsabilit i în siguran a circula iei, care urmeaz  s  desf oare pe propria r spundere activit i 
specifice transportului feroviar prev zute la art. 1, se asigur  de Centrul Na ional de Calificare i 
Instruire Feroviar  - CENAFER.   
   Art. 4. -  (1) Autorizarea personalului cu responsabilit i în siguran a circula iei, care urmeaz  s  
desf oare pe propria r spundere activit i specifice transportului feroviar prev zute la art. 1, se 
efectueaz  în condi iile stabilite în Normele pentru autorizarea personalului cu responsabilit i în 
siguran a circula iei, care urmeaz  s  desf oare pe propria r spundere activit i specifice 
transportului feroviar, prev zute în anexa nr. 1 la prezentul ordin.   
   (2) Lista func iilor personalului cu responsabilit i în siguran a circula iei, care urmeaz  s  
desf oare pe propria r spundere activit i specifice transportului feroviar, opera ii specifice altor 
func ii, tipuri de instala ii de siguran  a circula iei i activit i specifice în activitatea de manevr i/sau 
de conducere a trenurilor, pentru care este obligatorie autorizarea, precum i modelul-cadru al 
permisului de conducere pe tip de locomotiv -automotor i al autoriza iilor sunt prev zute în anexa nr. 
2 la prezentul ordin.   
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   Art. 5. -  Condi iile i duratele minime de instruire practic i de stagiu în vederea autoriz rii se 
stabilesc de Centrul Na ional de Calificare i Instruire Feroviar  - CENAFER prin decizie a directorului 
general, cu avizul Autorit ii Feroviare Române - AFER.   
   Art. 6. -  Presta iile efectuate de Autoritatea Feroviar  Român  - AFER i de Centrul Na ional de 
Calificare i Instruire Feroviar  - CENAFER în vederea autoriz rii, precum i eliberarea de duplicate 
se efectueaz  pe baz  de tarife aprobate de Ministerul Transporturilor, Construc iilor i Turismului.   
   Art. 7. -  Autoritatea Feroviar  Român  - AFER, Centrul Na ional de Calificare i Instruire Feroviar  - 
CENAFER, precum i unit ile feroviare vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.   
   Art. 8. -  Anexele nr. 1 i 2 fac parte integrant  din prezentul ordin.   
   Art. 9. -  La data intr rii în vigoare a prezentului ordin orice prevederi contrare din Ordinul ministrului 
transporturilor i telecomunica iilor nr. 1.789/1984 privind perfec ionarea preg tirii profesionale a 
lucr torilor din transporturi i telecomunica ii, din Dispozi ia pre edintelui Societ ii Na ionale de C i 
Ferate Române nr. 1/75/1996 privind organizarea activit ii de perfec ionare a preg tirii profesionale, a 
verific rii periodice i a autoriz rii personalului, din Ordinul ministrului lucr rilor publice, transporturilor 
i locuin ei nr. 716/2001 privind autorizarea mecanicilor de locomotiv -automotor pentru a deservi 

mijloace de trac iune i/sau instala iile de siguran  a circula iei cu care sunt echipate acestea, în 
activitatea de manevr i sau remorcare a trenurilor, precum i din alte reglement ri specifice î i 
înceteaz  aplicabilitatea.   
   Art. 10. -  Nerespectarea prevederilor prezentului ordin atrage r spunderea juridic  potrivit legii.   
   Art. 11. -  Prezentul ordin se public  în Monitorul Oficial al României, Partea I.   
 

  

 Ministrul transporturilor, construc iilor i turismului, 

 Gheorghe Dobre 

 
 
    Bucure ti, 29 decembrie 2005.   
    Nr. 2.262.   
 

ANEXA Nr. 1    
 

NORME 
pentru autorizarea personalului cu responsabilit i în siguran a 
circula iei, care urmeaz  s  desf oare pe propria r spundere 

activit i specifice transportului feroviar   
 
   *) Potrivit art. I pct. 1-3 din Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.465/2008, anexa nr. 1 "Norme 
pentru autorizarea personalului cu responsabilit i în siguran a circula iei, care urmeaz  s  desf oare 
pe proprie r spundere activit i specifice transportului feroviar" la Ordinul ministrului transporturilor, 
construc iilor i turismului nr. 2.262/2005 privind autorizarea personalului cu responsabilit i în 
siguran a circula iei care urmeaz  s  desf oare pe proprie r spundere activit i specifice 
transportului feroviar, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 113 din 7 februarie 2006, 
cu modific rile i complet rile ulterioare, se modific i se completeaz .   
   *) Potrivit art. I din Ordinul ministrului transporturilor nr. 1360/2007, anexa nr. 1 Norme pentru 
autorizarea personalului cu responsabilit i în siguran a circula iei, care urmeaz  s  desf oare pe 
propria r spundere activit i specifice transportului feroviar" la Ordinul ministrului transporturilor, 
construc iilor i turismului nr. 2.262/2005 privind autorizarea personalului cu responsabilit i în 
siguran a circula iei care urmeaz  s  desf oare pe propria r spundere activit i specifice 
transportului feroviar, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 113 din 7 februarie 2006, 
se modific i se completeaz .   

ANEXA Nr. 2    
 

LISTA 
func iilor personalului cu responsabilit i în siguran a circula iei, 

care urmeaz  s  desf oare pe propria r spundere activit i specifice 
transportului feroviar, opera ii specifice altor func ii, tipuri de 

instala ii de siguran  a circula iei i activit i specifice în 
activitatea de manevr i/sau de conducere a trenurilor, pentru care 
este obligatorie autorizarea, precum i modelul-cadru al permisului 

de conducere pe tip de locomotiv -automotor i al autoriza iilor   
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   Art. 1. -  (1) Lista func iilor cu responsabilit i în siguran a circula iei din sistemul de transport 
feroviar, pentru care este obligatorie autorizarea personalului, este aprobat  prin Hot rârea 
Guvernului nr. 1.663/2004 i este prev zut  în anexa nr. 1 la aceasta, list  ce poate fi actualizat  prin 
ordin al ministrului transporturilor, construc iilor i turismului.   
   (2) Func ia de responsabil SC de la furnizorii feroviari autoriza i pentru construirea, modernizarea, 
repararea i între inerea infrastructurii feroviare, precum i cea de la de in torii de linii ferate 
industriale pot fi exercitate distinct sau prin cumul cu o func ie cu responsabilit i în siguran a 
circula iei, numai dup  autorizare.   
   Art. 2. -  (1) Personalul care a ob inut calificarea de mecanic de locomotiv -automotor, pentru a 
putea conduce un anumit tip de locomotiv -automotor, trebuie s  de in  un permis de conducere.   
   (2) Pentru efectuarea unor activit i specifice în activitatea de manevr i/sau de conducere a 
trenurilor mecanicul de locomotiv -automotor trebuie s  de in  o autoriza ie pentru:   
   a) activitatea de manevr  în echip  complet ;   
   b) activitatea de manevr  în sistem simplificat;   
   c) conducerea trenurilor de c tori;   
   d) conducerea trenurilor de marf ;   
   e) conducerea trenurilor pe pante mari;   
   f) conducerea trenurilor de c tori i marf  (excep ie fac trenurile directe de marf ) în sistem 
simplificat (f  mecanic ajutor); aceast  autorizare permite i activitatea de manevr  în sistem 
simplificat;   
   g) manipularea unor instala ii de siguran  a circula iei noi sau modernizate cu care sunt echipate 
locomotivele;   
   h) efectuarea de opera ii specifice altor func ii sau manipularea unor tipuri de instala ii de siguran  a 
circula iei prev zute la art. 4 din prezenta anex .   
   (3) Personalul care deserve te locomotive în activitatea de manevr i/sau de conducere a 
trenurilor, respectiv mecanicul ajutor locomotiv -automotor, trebuie s  de in  o autoriza ie pentru 
exercitarea acestei func ii.   
   (4) Pentru efectuarea unor opera ii specifice altor func ii sau pentru manipularea unor tipuri de 
instala ii de siguran  a circula iei prev zute la art. 4 din prezenta anex , personalul de la alin. (1) 
trebuie s  fie autorizat.   
   Art. 3. -  Personalul care conduce sau deserve te alte tipuri de vehicule feroviare motoare precum 
drezine-pantograf, ma ini grele de cale, ma ini grele de sudura c ii etc. trebuie s  de in  o autoriza ie 
pentru exercitarea acestei func ii.   
   Art. 4. -  Opera iile specifice altor func ii i tipurile ale instala ii de siguran  a circula iei pentru care 
este obligatorie autorizarea sunt urm toarele:   
   - efectuarea probei frânei automate;   
   - manipularea instala iilor de înc lzit i de iluminat ale vagoanelor;   
   - manipularea instala iilor de înc rcare-desc rcare ale vagoanelor i asigurarea p ilor mobile ale 
vagoanelor;   
   - manipularea instala iilor de siguran  a circula iei, cu care sunt echipate locomotivele, pentru 
men inerea pe loc a acestora la manevr i/sau în circula ia trenurilor, în cazul conducerii simplificate 
(f  mecanic ajutor);   
   - manevrarea macazului necentralizat;   
   - manipularea barierei mecanice sau a barierei automate;   
   - instala ii de centralizare electromecanic  - CEM (cu i f  bloc de linie automat - BLA, simplificat - 
BLAS sau semiautomat cu relee - BLSAR, CELS etc.);   
   - instala ii de centralizare electrodinamic  - CED (cu i f  bloc de linie automat - BLA, simplificat - 
BLAS sau semiautomat cu relee - BLSAR, pe linie simpl  sau dubl , multipl  cu sens specializat sau 
banalizat);   
   - instala ii de centralizare electronic  - CE;   
   - instala ii de centralizare dispecer;   
   - instala ii de asigurare cu încuietori cu chei, cu i f  bloc pentru controlul pozi iei macazurilor i 
semnalelor;   
   - instala ii de mecanizare i de automatizare a trierii vagoanelor;   
   - masa de manevr i coloana de manevr ;   
   - instala ii de comand  de la distan  a separatoarelor;   
   - manipularea unor instala ii de siguran  a circula iei noi sau modernizate.   
   Art. 5. -  Modelul-cadru al permisului de conducere pe tip de locomotiv -automotor este urm torul:   
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                                    - fa  -                                   
- verso - 
-¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¬  -
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¬ 
-MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUC IILOR-  -                                        
- 
-               I  TURISMULUI                -   -                        
- 
-    AUTORITATEA FEROVIAR  ROMÂN -AFER     -  -                                        
- 
-                                          -  -   Permisul de conducere d  
dreptul     - 
-           PERMIS DE CONDUCERE            -  -posesorului s  conduc  un 
anumit tip de - 
-pentru locomotiv -automotor tip ..........-  -locomotiv -automotor, cu 
obligativitatea- 
-      Seria ......... Nr. .........       -  -ob inerii unei autoriza ii 
pentru       - 
-                                          -  -efectuarea unor activit i 
specifice în - 
-       MECANIC LOCOMOTIV -AUTOMOTOR       -  -activitatea de manevr  
i/sau de        - 
-        ..........................        -  -conducere a trenurilor.                 
- 
-        (numele, prenumele i CNP)        -  -                                        
- 
-                                          -  -   Prezentul permis este 
valabil pe     - 
-Data eliber rii: ...............          -  -perioad  nelimitat , cu 
condi ia        - 
-Data preschimb rii: ............          -  -eliber rii unui nou permis 
la 5 ani.    - 
-                                           -   -                                        
- 
-             Director  general,              -   -                                        
- 
-   (numele, prenumele i semn tura L.S.)   -   -                                        
- 
L¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦-  
L¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦- 
 
   Art. 6. -  Modelul-cadru al autoriza iei pentru exercitarea func iei este urm torul (se elaboreaz  
pentru toate func iile cu responsabilit i în siguran a circula iei din sistemul de transport feroviar, 
exclusiv pentru func ia de mecanic locomotiv -automotor):   
 

                                        - fa  -                                  
- verso - 

 
 

  MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUC IILOR     Autoriza ia d  dreptul 
titularului s  efectueze pe propria       

                I TURISMULUI                 spundere activit ile 
specifice func iei.                         

      AUTORITATEA FEROVIAR  ROMÂN -AFER                                                                          
 

                                                 Prezenta autoriza ie 
este valabil  pe perioad  nelimitat ,       

                 AUTORIZA IE                  în condi iile respect rii 
prevederilor care au stat la baza         

         pentru exercitarea func iei          eliber rii acesteia i a 
viz rii sale la 5 ani.                     
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          ..........................                                                                             
 

                                                                        
VIZE PERIODICE                            

       Seria .......... Nr. ..........         
 

Numele ....... prenumele ...... CNP ..........  Valabil  Valabil  
Valabil  Valabil  Valabil  Valabil  

                                                 pân       pân       
pân       pân       pân       pân     

Data eliber rii: ........................     la ....... la ....... la 
....... la ....... la ....... la .......  

                                              (se aplic (se 
aplic (se aplic (se aplic (se aplic (se aplic  

              Director general,                timbru)   timbru)   
timbru)   timbru)   timbru)   timbru)   
    (numele, prenumele i semn tura L.S.)      

 
 

? 
 
   Art. 7. -  Modelul-cadru al autoriza iei pentru efectuarea de opera ii specifice altor func ii, pentru 
manipularea unor tipuri de instala ii de siguran  a circula iei i pentru efectuarea unor activit i 
specifice în activitatea de manevr i/sau de conducere a trenurilor, pentru care este obligatorie 
autorizarea, este urm torul:   
 

                                        - fa  -                                                            
- verso - 

 
  MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUC IILOR     Autoriza ia d  dreptul 

titularului s  efectueze pe propria       
                I TURISMULUI                 spundere opera iile 

specifice altor func ii/s  manipuleze         
                                              tipurile de instala ii de 

siguran a circula iei/s  efectueze        
      AUTORITATEA FEROVIAR  ROMÂN -AFER       activit ile specifice în 

activitatea de manevr i/sau de          
                                              conducere a trenurilor, 

înscrise în autoriza ie.                    
                 AUTORIZA IE                     Prezenta autoriza ie 

este valabil  pe perioad  nelimitat ,       
         pentru ....................          în condi iile respect rii 

prevederilor care au stat la baza         
                                              eliber rii acesteia i a 

viz rii sale la 5 ani.                     
          Seria ....... Nr. .......                                                                              

 
                                                                        

VIZE PERIODICE                            
Func ia ..... Numele ....... prenumele 

.......
 

                 CNP .......                   Valabil  Valabil  
Valabil  Valabil  Valabil  Valabil  

                                                 pân       pân       
pân       pân       pân       pân     

Data eliber rii: ......................       la ....... la ....... la 
....... la ....... la ....... la .......  

                                              (se aplic (se aplic (se 
aplic (se aplic (se aplic (se aplic  
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              Director general,                timbru)   timbru)   
timbru)   timbru)   timbru)   timbru)   
    (numele, prenumele i semn tura L.S.)     

 

? 
 


