
Fisa de documentare 

Transportul feroviar are următoarele funcţii: 

a) găteşte în comun cu întreprinderile feroviare propuneri privind susţinerea 

financiară şi tehnico-materială a programelor de investiţie ale transportului 

feroviar, precum şi despre livrarea pentru el a tehnicii de transport indigene şi 

importate. 

b) elaborează cerinţele statale faţă de siguranţa în transportul feroviar şi întreprinde 

măsuri de prevenire şi lichidare a consecinţelor avariilor în transportul feroviar. 

c) organizează trecerea la pierderi, transmiterea, arendarea, conservarea şi 

reînnoirea fondurilor fixe, inclusiv materialul rulant şi alte mijloace tehnice ale 

întreprinderilor feroviare de stat din sistemul ministerului, participă la stabilirea 

modului de asigurare a integrităţii încărcăturilor transportate şi a obiectelor 

transportului feroviar. 

d) participă la elaborarea proiectelor actelor legislative şi normative, care determină 

modul funcţionării şi activitatea operativă a transportului feroviar, luând în 

considerare asigurarea intereselor acestui tip de transport şi clientelei, precum şi 

creează mecanisme economice şi juridice pentru realizarea acestor acte. 

e) pregăteşte în comun cu întreprinderile feroviare propuneri privind susţinerea 

financiară şi tehnico-materială a programelor de investiţie ale transportului 

feroviar, precum şi despre livrarea pentru el a tehnicii de transport indigene şi 

importate. 

f) elaborează cerinţele statale faţă de siguranţa în transportul feroviar şi întreprinde 

măsuri de prevenire şi lichidare a consecinţelor avariilor în transportul feroviar. 

g) organizează trecerea la pierderi, transmiterea, arendarea, conservarea şi 

reînnoirea fondurilor fixe, inclusiv materialul rulant şi alte mijloace tehnice ale 

întreprinderilor feroviare de stat din sistemul ministerului, participă la stabilirea 

modului de asigurare a integrităţii încărcăturilor transportate şi a obiectelor 

transportului feroviar. 

 h) participă la formarea politicii economice şi  tarifare, precum şi sistemelor de 

standardizare şi certificare în transportul feroviar. 

 i) participă la lucrările pentru autorizarea activităţii de trafic, transport şi expediere 

şi alte activităţi în transportul feroviar, efectuate în modul stabilit de legislaţia în 

vigoare, 

 j) promovează politica tehnică în domeniul formării parcului mijloacelor de 

transport în ţară, întreţinerii, reparării şi modernizării lui, stabileşte direcţiile 

principale ale cercetărilor tehnico-ştiinţifice pentru soluţionarea problemelor 

importante ale transportului feroviar, precum şi folosirea rezultatelor lor în practică. 

 k) participă la pregătirea şi încheierea acordurilor internaţionale în problemele 

transportului feroviar, controlează îndeplinirea lor. 

 l) elaborează în modul stabilit uniforma personalului feroviar, regulile de purtare a 

ei, semnele distinctive pentru lucrătorii transportului feroviar. 

 


