
ROMÂNIA 
MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII 

AUTORITATEA FEROVIARĂ ROMÂNĂ'- AFER 

·AUTORIZAŢIE 
DE FURNIZOR FEROVIAR 

Seria AF Nr. 8436 

În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 626/1998 cu 
modificările şi completările ulterioare şi în baza Raportului nr. 4261 din data 
de 09.06.2021 al comisiei de evaluare, se atestă că persoana j uridică: 

OLTEANU IGNATOVICI S.R.L. 

cu sediul în Municipiul CRAIOVA, Aleea 3 Drumul Apelor, Nr. 11, Judeţul 
DOLJ, înregistrată la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului sub 
nr. J16/212/1991, Cod Unic de Înregistrare 2324976, are dreptul să furnizeze, 
în calitate de furnizor feroviar, următoarele categorii de produse şi/sau 
servicii feroviare critice: 

• Componente din fontă şi din oţel turnate prelucrate mecanic pentru 
materialul rulant de cale ferată; 

• Componente laminate prelucrate mecanic pentru materialul rulant de 
cale ferată, 

în condiţiile în care face dovada că deţine un certificat de omologare 
tehnică feroviară sau, după caz, un agrement tehnic feroviar pentru fiecare 
produs şi/sau serviciu feroviar critic furnizat. 

Prezenta autorizaţie este valabilă până la data de 08.06.2026, în 
conditiile vizării sale anuale. 

' 
Obligaţiile şi drepturile posesorului autorizaţiei, precum şi vizele 

anuale sunt specificate pe verso. 
Data eliberării: 09.06.2021 



Posesorul autorizaţiei are următoarele obligaţii: 

1. să anunţe imediat Autoritatea Feroviară Română ~ AFER despre 
orice modificare a datelor din documentele prezentate la solicitarea 
autorizaţiei, data începerii efective, sau după caz, a întreruperii 
activităţii; 

2. să organizeze şi să asigure controlul propriu pe fluxul de 
fabricaţie; 

3. să accepte supravegherea de către Autoritatea Feroviară Română -
AFER a activităţii de realizare a categoriilor de prqduse şi/sau 

servicii feroviare critice, nominalizate în autorizaţie, prin acţiuni de 
evaluare periodice şi/sau acţiuni de inspecţie tehnică feroviară şi să 

asigure, la cerere, condiţiile necesare în vederea realizării acestor 
acţiuni, respectiv spaţii de lucru, echipamente de lucru şi protecţie 

adecvate, aparate de măsură şi control; 

4. să achite contravaloarea tarifelor aprobate de Ministerul 
Transporturilor, pentru activităţile desfăşurate de Autoritatea 
Feroviară Română - AFER, privind vizarea anuală a prezentei 
autorizaţii, efectuarea acţiunilor de evaluare periodică şi efectuarea 
inspecţiei tehnice feroviare, după caz. 

5. să actualizeze şi să transmită la AFER lista cuprinzând beneficiarii 
produselor şi/sau serviciilor feroviare critice realizate. 

Posesorul autorizaţiei are următoarele drepturi: 

1. să solicite obţinerea certificatelor de omologare tehnică feroviară 
sau, după caz, a agrementelor tehnice feroviare pentru produsele 
şi/sau serviciile feroviare critice care se încadrează în categoriile 
specificate în autorizaţie; 

2. să încheie, în condiţiile legii, dacă este cazul, contracte economice 
pentru realizarea unui eşantion reprezentativ al produselor şi/sau 
serviciilor feroviare critice, din categoriile specificate în autorizaţie, 
care urmează să fie supus verificărilor şi încercărilor în vederea 
obţinerii certificatului de omologare tehnică feroviară sau, după caz, 
a agrementului tehnic feroviar; 

3. să încheie, în condiţiile legii, contracte economice pentru furnizarea 
de produse şi/sau servicii feroviare critice care se încadrează în 
categoriile specificate în autorizaţie şi pentru care deţine certificate 
de omologare tehnică feroviară şi/sau, după caz, agremente tehnice 
feroviare. 

VIZE ANUALE 
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