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Ministerul Transporturilor - MT - Ordin nr. 60/2016 din 02 februarie 2016 
 
Ordinul nr. 60/2016 privind aprobarea modului de calcul şi 
a nivelului tarifar, pe tip de activitate, pentru activităţile de 

investigare a accidentelor şi incidentelor feroviare, 
efectuate de Agenţia de Investigare Feroviară Română - 

AGIFER   
 

În vigoare de la 09 februarie 2016 
 

Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 98 din 09 februarie 2016. Formă 
aplicabilă la 14 septembrie 2021. 

 
    În temeiul prevederilor art. 94 din Ordonanţa Guvernului nr. 95/1998 privind 
înfiinţarea unor instituţii publice în subordinea Ministerului Lucrărilor Publice, 
Transporturilor şi Locuinţei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 3/2002, cu 
modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea 
Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului 
Transporturilor, cu modificările şi completările ulterioare,   
 
    ministrul transporturilor emite următorul ordin:   
 
   Art. 1. -   Se aprobă modul de calcul şi nivelul tarifar, pe tip de activitate, pentru 
activităţile de investigare a accidentelor şi incidentelor feroviare, efectuate de 
Agenţia de Investigare Feroviară Română - AGIFER.   
   Art. 2. -   Tarifele prevăzute la art. 1 se aplică operatorilor economici stabiliţi 
la art. 94 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 95/1998, aprobată cu modificări 
prin Legea nr. 3/2002, cu modificările şi completările ulterioare, iar modul de 
calcul şi nivelul tarifar, pe tip de activitate, sunt cuprinse în anexa care face parte 
integrantă din prezentul ordin.   
   Art. 3. -   Tarifele prevăzute la poziţiile 2.1, 3, 4.1 şi 5.1 din tabelul nr. 2 din 
anexa la Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 2.180/2012 privind 
aprobarea tarifelor pentru prestaţiile de activităţi specifice efectuate de 
Autoritatea Feroviară Română - AFER, publicat în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr. 830 din 11 decembrie 2012, cu modificările şi completările 
ulterioare, se abrogă.   
   Art. 4. -   Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea 
I.   
   

 Ministrul transporturilor, 
Dan Marian Costescu 

 
    Bucureşti, 2 februarie 2016.   
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    Nr. 60.   
 

ANEXĂ    
 

MODUL DE CALCUL ŞI NIVELUL TARIFAR,  
pe tip de activitate, pentru activităţile de investigare a accidentelor şi 

incidentelor feroviare, efectuate de Agenţia de Investigare Feroviară Română - 
AGIFER   

 
   Art. 1. -   Tariful unic pentru prestaţiile de activităţi specifice efectuate de 
Agenţia de Investigare Feroviară Română AGIFER, aplicabil administratorilor şi 
gestionarilor de infrastructură feroviară, are următoarea structură şi următorul 
nivel tarifar:   
    TUGA - 58,9 euro/km secţie de circulaţie.   
   Art. 2. -   Tariful unic pentru prestaţiile de activităţi specifice efectuate de 
Agenţia de Investigare Feroviară Română AGIFER, aplicabil operatorilor de 
transport feroviar de călători, are următoarea structură şi următorul nivel tarifar:   
    TUOC - 6,27 euro/1.000 tren km.   
   Art. 3. -   Tariful unic pentru prestaţiile de activităţi specifice efectuate de 
Agenţia de Investigare Feroviară Română - AGIFER, aplicabil operatorilor de 
transport feroviar de marfă, are următoarea structură şi următorul nivel tarifar:   
    TUOM - 12,28 euro/1.000 tren km.   
   Art. 4. -   Tariful unic pentru prestaţiile de activităţi specifice efectuate de 
Agenţia de Investigare Feroviară Română - AGIFER, denumită în continuare 
AGIFER, aplicabil operatorilor de transport feroviar cu metroul, are următoarea 
structură şi următorul nivel tarifar:   
    TUME - 0,5 euro X nr. mii călătorii.   
   Art. 5. -   Tariful unic pentru prestaţiile de activităţi specifice efectuate de 
Agenţia de Investigare Feroviară Română - AGIFER, aplicabil agenţilor 
economici furnizori ai constituenţilor de interoperabilitate şi produse feroviare 
critice definite în reglementările naţionale în clase de risc ce pot conduce la 
accidente:   
    TUFU - 0,15% din valoarea lunară a producţiei fizice, fără TVA, aferentă 
produselor/serviciilor furnizate în domeniul feroviar, indicator comunicat lunar 
de către beneficiar în baza unei declaraţii pe propria răspundere.   
   Art. 6. -   (1) Tariful unic pentru prestaţiile efectuate de Agenţia de Investigare 
Feroviară Română - AGIFER în legătură cu investigarea altor evenimente decât 
accidentele şi incidentele feroviare:   
    TUAE - 15 euro/oră.   
   (2) Numărul de ore se stabileşte prin deviz estimativ.   
   Art. 7. -   Tarifele prevăzute la art. 1-6 se percep în echivalentul în lei, la cursul 
de schimb valutar al Băncii Naţionale a României din ziua plăţii pentru serviciile 
efectuate de către AGIFER pentru operatorii economici.   


