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Abrevieri
AI

Ad i istrator de I frastru tură defi it î Dire ti a UE
prin Legea nr. 202/2016

/

tra spusă î România

AFER

Autoritatea Feroviară Ro â ă

ANCOM

Autoritatea Na io ală pe tru Ad i istrare şi Regle e tare î Co u i a ii

ASFR

Autoritatea de Sigura ă Fero iară Ro â ă

BCCTF

Biroul Central de Coordonare al Traficului Feroviar

CAT

Sistemul de Control Automat al Trenurilor

CE

I stala ii Ce tralizare Ele tro i ă

CED

I stala ii de Ce tralizare Ele trodi a i ă

CEM

I stala ii de Centralizare Ele tro e a i ă

CENAFER

Ce trul Na io al de Califi are şi I struire Fero iară

CFR

Căile Ferate Române

CSP

Certifi at de Sigura ă

CUV

Co tra tele de Utilizare a Vehi ulelor î Trafi I ter a io al Fero iar - Apendicele D
la Co e ia u pri ire la tra sporturile i ter a io ale fero iare COTIF

DRR

Do u e tul de Referi ă al Re elei

eet

energie ele tri ă de tra iu e

ETCS

European Train Control System

GCU

Contractul uniform de utilizare a vagoanelor – fostul RIV

HG

Hotărâre de Gu er

IDM

I piegat de Miş are

MR

Material Rulant

MT

Ministerul Transporturilor

MTI

Ministerul Transporturilor şi I frastru turii pâ ă la 01.01.2013)

OG

Ordo a ă de Guvern

OIS

Operatorul infrastructurii de servicii

OLFR

Orga is ul de Li e e Fero iare Ro â

OMT

Ordinul Ministrului Transporturilor

ONFR

Organismul Notificat Feroviar Roman

OSS

One Shop Stop (birou unic)

OTF

Operator de Transport Feroviar

OUG

Ordo a ă de Urge ă a Gu er ului

RC

Regulator de Cir ula ie

RCR

Regulator de Cir ula ie Regio al

RID

Regula e tului pri i d tra sportul i ter a io al fero iar al

RNE

Rail Net Europe

SP

Su sta e Peri uloase

SRCF

Su ursala Regio ală de Căi Ferate - u itate teritorială a CFR

ărfurilor peri uloase
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1. CAPITOLUL 1 INFORMA II GENERALE
1.1.

INTRODUCERE

A est do u e t de referi ă al re elei DRR este elaborat de CFR pentru a descrie serviciile pe care
CFR le oferă lie ilor are dores să opereze tre uri pe i frastru tura fero iară ad i istrată de CFR.
DRR i te io ează să fie u î dru ător are upri de i for a iile rele a te are su t dispo i ile la
un moment dat. El va fi actualizat permanent, pe ăsura apari iei de oi i for a ii.

1.2.

OBIECTIVE

DRR pre izează î mod detaliat regulile particulare, ter e ele, pro edurile şi riteriile referitoare la
utilizarea i frastru turii fero iare şi la alo area apa ită ilor de i frastru tură pre u şi sistemele de
tarifare; a est do u e t o i e, de ase e ea, i for a iile e esare pe tru a per ite soli ita ilor
înaintarea cererilor de alocare a apa ită ilor de i frastru tură;
DRR oferă o sursă u itară de i for a ii are su t e esare u ui solicitant care doreşte să efe tueze
ser i ii de tra sport pe re eaua CFR. El este e esar pe tru a fa ilita a esul la infrastructura
fero iară î o di ii edis ri i atorii.
Ori e o e tarii ale păr ilor i teresate pri itoare la stru tura, o i utul şi preze tarea DRR sunt
i e e ite şi or fi a alizate de ătre CFR. Co e tariile pot fi tri ise la adresa de o ta t arătată la
art. 1.8.
Pe tru o u ă orie tare, în anexa 1 su t preze tate s hi e ale re elei CFR î fu
elemente la care se face referire pe parcursul DRR.

1.3.

ie de di erse

CADRUL JURIDIC

DRR a fost elaborat în baza Legii nr. 202/2016 privind integrarea sistemului feroviar din România în
spațiul fero iar u i europea , are o stituie tra spu erea Directivei 2012/34/EC a Uniunii
Europene privind instituirea spațiului fero iar u i europea .

1.4.

STATUTUL JURIDIC

1.4.1. Aspecte Generale
Do u e tul de referi ă al re elei are ara ter i for ati şi de preze tare. Statutul juridi este
numai cel angajat de prevederile legale în vigoare aplicabile.
1.4.2. Răspunderea Statului
Statul român este reprezentat de Ministerul Transporturilor (MT) în calitatea sa de autoritate de stat
în domeniul transporturilor î o for itate u atri u iile stabilite prin hotărârea de gu er privind
orga izarea şi fu io area MT.
1.4.3. Procedurile de apel
Ori e OTF poate fa e o testa ie î potri a pre ederilor di DRR, pre u şi pe tru alte pro le e, în
ăsura î are a estea o tra i pre ederilor legale, ătre Co siliul ațio al de supraveghere în
domeniul feroviar, organism independent constituit în conformitate cu prevederile Legii 202/2016.
8
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STRUCTURA DRR

Prezentul DRR a fost elaborat în scop de prezentare a serviciilor oferite de CFR în calitate de
administrator al infrastructurii feroviare din România, conform structurii orientative a ghidului
elaborat de RailNetEurope (Asociatia administratorilor de infrastru tură di Europa).

1.6.

VALABILITATE, ACTUALIZARE

1.6.1. Perioadă de vala ilitate
DRR versiunea 7.0 se apli ă începând cu data pu li ării pe tru a tualul pla de ers de tre și este
valabil pentru mersul de tren 2017/2018 şi pentru perioadele mersurilor de tren ulterioare. Da ă
i ter i
odifi ări rele a te se va elabora şi publica o ouă versiune.
1.6.2. Procesul de actualizare
CFR a a tualiza periodi DRR pe tru a i lude i for a ii supli e tare sau a tualizate fa ă de ele
deja prezentate. Modifi ările di adrul perioadei de ala ilitate or păstra u ărul i i ial al
ersiu ii, ur at de e te sia u ărului de ordi e al odifi ării de e . DRR 7.3 va fi a treia modificare
a DRR 7.0).

1.7.

PUBLICARE

DRR este disponibil gratuit pe pagina de internet a CFR î li a ro â ă şi e gleză. La cerere el poate
fi oferit î for ă tipărită, o tra ost, în limita disponibilului.
Varianta î li

1.8.

a ro â ă pre alează fa ă de aria ta î li

a e gleză.

DATE DE CONTACT

Pentru pre izări şi i for a ii supli e tare privind DRR ă rugă
Co pa ia Na io ală de Căi Ferate - CFR SA,
Dire ia Trafi
Bd. Dinicu Golescu nr.38, sector 1
Bu ureşti
, România
web: www.cfr.ro
Telefon:
+40 21 319 25 10
Fax:
+40 21 319 25 11
E-mail:
marian.cotofana@cfr.ro
De ase e ea, DRR poate fi a esat de pe pagi a
administra ii feroviare europene membre RNE.

să o ta ta i:

e a RNE u de se găses şi DRR pentru celelalte

1.9. CORIDOARELE EUROPENE DE MARFĂ
În 2010, Parlamentul și Consiliul European a elaborat Regulamentul (UE) nr. 913/2010 are sta ileşte
norme pentru crearea unei rețele fero iare europe e pe tru u tra sport de arfă o petiti ,
o stâ d î orga izarea şi ad i istrarea oridoarelor internațio ale de tra sport de arfă.
S opul reării a estora este de a realiza ser i ii sigure și de u ă alitate pe tru u tra sport fero iar
de alitate şi pe tru a putea o ura u alte tipuri de tra sport.
O ie ti ul pri ipal al i i ierii Regulamentului, a fost a ela de a î u ătăți serviciile oferite de ătre
ad i istratorii de i frastru tură ătre operatorii i ter ațio ali de tra sport fero iar de arfă.
Mai multe inițiative au contribuit la crearea conceptului coridoarelor : primul pachet feroviar ,
programul TEN-T (Rețeaua de Transport Trans-Europea ă , ooperarea î tre statele e re și
9
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ola orarea î tre ad i istratorii de i frastru tură î adrul ERTMS, pre u și implementarea TAF
TSI (Specificații Tehnice de Interoperabilitate pentru Aplicațiile Telematice aferente Transportului de
Marfă .
Pri i ter ediul Regula e tului
/
, U iu ea Europea ă doreşte să a io eze î ur ătoarele
domenii principale orespu zătoare pro esului de ar o izare:
• î u ătățirea oordo ării î tre ad i istratorii de i frastru tură,
• î u ătățirea condițiilor de a es la i frastru tură,
• gara tarea u ei priorită i ade ate pe tru tre urile de arfă,
• î u ătățirea i ter odalității de-a lungul coridoarelor.
Pentru a ajunge la aceste obiective, Uniunea Europea ă a defi it ouă Coridoare Fero iare de Marfă
(RFC - Rail Freight Corridors) în rețeaua fero iară a UE. Di tre a estea Coridorul Fero iar de Marfă
nr.7 (RFC 7) „Orient/East Med tra ersează rețeaua fero iară a CFR şi este opera io al î epâ d u
noiembrie
, a tualul său traseu fii d:
Praga - Viena/ Bratislava – Budapesta- Bu urești-Co sta ța / Vidi -Sofia-Salonic- Atena ,
Site-ul RCF 7 este www.rfc7.eu.

1.10. COOPERARE ÎNTRE ADMINISTRATORII DE INFRASTRUCTURĂ RNE
O serie de administratori de i frastru tură fero iară şi orga is e de alo are di Europa au hotărât în
anul 2004 crearea unei orga iza ii comune de u ită RailNetEurope RNE , pe tru solu io area
pro le elor opera io ale î do e iul fero iar i ter a io al.
Detalii pri i d orga izarea şi o ie ti ele RNE su t preze tate î anexa 2.
CFR ooperează şi u AI di alte state are u su t e re RNE, î
efi ie te a u or trase are i pli ă ai ulte re ele fero iare.

ederea ela orării şi alo ării

Cooperarea între managerii de infrastructură este de ase e ea preze tată pe pagi a de e a RNE:
http://www.rne.eu/corporate.html
1.10.1. One Stop Shop
Administratorii de i frastru tură europe i are s-au alăturat RNE au î fii at birouri unice (One Stop
Shop - OSS), are fu io ează a o re ea de pu te de o ta t su u rela RNE.
Pri ipalele atri u ii ale OSS sunt prezentate în anexa 3.
O listă a persoanelor de contact OSS di
www.railneteurope.com

adrul ad i istra iilor RNE este disponibilă pe site-ul RNE

I adrul CFR iroul O e Stop Shop OSS fu
contact:

io ează î

adrul Dire iei Trafi şi are datele de

Co pa ia Na io ală de Căi Ferate - CFR SA
Dire ia Trafi
Bd. Dinicu Golescu nr.38, sector 1
Bu ureşti
, Ro â ia
OSS:
dl. Lucian BARBU
Telefon:
+40 21 319 25 10
Fax:
+40 21 319 25 11
E-mail:
oss@cfr.ro
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1.10.2. Instrumente RNE
Î ederea asigurării u ui a es fa il la serviciile oferite de AI, RNE a dezvoltat o serie de instrumente
informatice „on-line di are e io ă :


PCS (Path Coordination System ) Pathfinder - sistem pentru fa ilitarea soli itării de traselor
i ter a io ale



CIS ( Charging Information System) EICIS (European Infrastructure Charging Information
System) - sistem de estimare a TUI pentru AI membre RNE



TIS (Train Infornation System) EUROPTIRAILS - siste
i ter a io ale

pe tru izualizarea ir ula iei tre urilor

Descrierea acestor instrumente este prezentată în anexa 3.

1.11. GLOSAR
Termenii de specialitate utiliza i în cadrul DRR su t ei defi iți î art.
/
u o pletările și odifi ările ulterioare
Ceilalți ter e i de spe ialitate se defi es după u

di Legea

/

, și în OG

ur ează:

a) certifi at de sigura ă ( CSP ) – do u e tul pri are se atestă ă u operator de tra sport
fero iar, de i ător al li e ei, poate să e e ute u tip de ser i iu de tra sport fero iar pe
se ii de ir ula ie ale ăilor ferate di Ro â ia;
b) grafi de ir ula ie – repreze tarea grafi ă î spațiu și ti p a
rută, de o i ei pe tru u i ter al de de ore;

iș ării trenurilor pe o a u ită

c) livret cu mersul trenurilor – reprezi tă roșura u ersul tre urilor de arfă sau de ălători
grupate pe ra guri/tipuri de tre și pe raza de activitate a unei sucurale regionale CFR.
d) mersul trenurilor – reprezi tă orarul de ir ulație al tre urilor, i lusi ti pii de
di erse repere î pri ipal stații și H și ara teristi ile tre ului

ers î tre

Un dic ionar explicativ în limba e gleză a termenilor feroviari utiliza i uzual se găseşte la ur ătoarea
pagi ă de e a RNE: http://www.rne.eu/ns_glossary
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CONDI II DE ACCES

INTRODUCERE

I frastru tura fero iară pu li ă de pe teritoriul României apar i e statului Român şi este atri uită î
o esiu e Co pa iei Na io ale de Căi Ferate CFR -SA în calitate de administrator de
i frastru tură.
Elementele concrete ale infrastructurii feroviare publice sunt definite în anexa 2 la HG 581/1998
pri i d î fii area Co pa iei Na io ale de Căi Ferate CFR - SA, u odifi ările ulterioare.
A esul la i frastru tura fero iară este gara tat î o di ii edis ri i atorii tuturor OTF are
î depli es o di iile e esare şi sufi ie te şi are soli ită şi î heie u o tra t de a es cu CFR, sau
o con e ție de alo are î azul elorlalți soli ita ți.

2.2.

CERIN E GENERALE DE ACCES

A esul la i frastru tura fero iară di Ro â ia se fa e î
25.

aza actelor normative prezentate în anexa

2.2.1. Co di ii are tre uie îndeplinite de ătre soli ita t
O apa itate de i frastru tură poate fi erută de ătre u soli ita t, definit conform art. 3, pct. 28 din
Legea nr. 202/2016. Acesta poate fi:



OTF ro â sau străi şi/sau grup i ter a io al de OTF are să:
- deți ă ertifi at de sigura ă pe tru rutele soli itate și
- să ai a î heiat u o tra t de a es pe i frastru tură u CFR;
alt solicitant care nu este OTF și are să deți ă o o e ție de alo are î heiată u CFR SA

2.2.2. Cine poate efectua tra sportul de
Tra sportul de





arfă sau ălători

arfă sau ălători poate fi efe tuat de ătre OTF care de i :

li e ă de tra sport fero iar;
ertifi at de sigura ă;
contract de acces încheiat cu CFR;
trase alocate pentru ruta de transport.

Pe tru ir ula ia pe li iile CFR de la fro tieră - la pri a sta ie de fro tieră de pe teritoriul Ro â iei,
OTF străi i su t a epta i pe tru ir ula ie pe i frastru tura fero iară î o di iile legii, a ordurilor şi
o e iilor i ter a io ale la are Ro â ia este parte.
In aceste cazuri dreptul de acces este acordat de Acordul Interguvernamental pri i d desfăşurarea
trafi ului fero iar pri fro tierele de stat î heiat î tre Ro â ia şi statul e i .
2.2.3. Li e a
Li e a de tra sport fero iar este do u e tul a ordat de ătre autoritatea respo sa ilă u
li e ierea di tr-un stat membru al Uniunii Europene unui operator economic prin care i se
re u oaşte alitatea de operator de tra sport fero iar. Pri li e a de tra sport fero iar operatorul
poate fi limitat la efectuarea unor tipuri de servicii de transport feroviar;
Serviciile de tra sport fero iar pe ăile ferate di Ro â ia se lasifi ă î ur ătoarele tipuri:
12
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a) tip A - tra sport fero iar de ălători desfăşurat î i teres pu li şi/sau î i teres propriu;
b) tip B - transport fero iar de
c) tip C - u ai

arfă desfăşurat î i teres pu li şi/sau î i teres propriu;

a e ră fero iară î i teres pu li şi/sau î i teres propriu.

Li e a de tra sport fero iar este a ordată în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 535/2007 cu
modifi ările și o pletările ulterioare, emis de Ministerului Transporturilor şi I frastru turii și a Legii
202/2016.
Autoritatea respo sa ilă u a ordarea li e elor de tra sport fero iar di Ro â ia este Orga is ul
de Li e e Fero iare Ro â

OLFR , orga is

i depe de t are fu

io ează î

adrul Autorită ii

Feroviare Române - AFER.
Li e a de tra sport fero iar a ordată de ătre OLFR este ala ilă şi î

elelalte state

e

re ale

Uniunii Europene pentru servicii echivalente de transport feroviar.
OLFR şi CFR recunosc a ala ile pe ăile ferate di Ro â ia li e ele de tra sport fero iar acordate
de autorită ile respo sa ile u li e ierea operatorilor de tra sport fero iar di

elelalte state

membre ale Uniunii Europene, pentru un tip de serviciu echivale t elui î s ris î
o for itate u legisla ia o u itară apli a ilă, respe ti Dire ti a UE

/

li e ă în

.

Orga is ul de Li e e Feroviare Român - OLFR
Adresa: Calea Gri i ei, Nr.
se tor , Bu ureşti, Ro â ia
Telefon:
+4021.307.79.07
+4021.307.79.45
Fax:
+4021.316.05.97
+4021.307.79.87
Web: www.afer.ro/rom/OLFR
Email: olfr@afer.ro
2.2.4. Certificatul de sigura ă
Certifi atul de sigura ă este do u e tul pri are se atestă ă un operator de transport feroviar,
de i ător al li e ei, poate să execute un tip de serviciu de transport feroviar pe se ii de ir ula ie
ale ăilor ferate din România;
Certificatul de sigura ă cuprinde ur ătoarele do u e te spe ifi e:
a)

ertifi at de sigura ă partea A, are o fir ă acceptarea sistemului de management al
sigura ei operatorului de tra sport fero iar;

b)

ertifi at de sigura ă partea B, are o fir ă a eptarea dispozi iilor adoptate de operatorul
de tra sport fero iar pe tru î depli irea eri elor spe ifi e e esare pe tru fu io area
sigură a re elei fero iare pe are îşi desfăşoară activitatea: anu ite se ii de ir ula ie ale
ăilor ferate din România sau în totalitatea ei, sta ii de ale ferată, zo e de a e ră fero iară,
linii ferate industriale.

Certifi atul de sigura ță este a ordat î o for itate u pre ederile Ordinului nr. 535/2007 cu
odifi ările și o pletările ulterioare, e is de Mi isterului Tra sporturilor şi Infrastructurii și a Legii
202/2016.
13
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Autoritatea respo sa ilă u a ordarea ertifi ării î
aterie de sigura ă din România este
Autoritatea de Sigura ă Fero iară Ro â ă (ASFR), organis i depe de t are fu io ează î
adrul Autorită ii Fero iare Ro âne - AFER.
Certifi atul de sigura ă partea A este ala il şi î
pentru servicii echivalente de transport feroviar.

elelalte state

e

re ale U iu ii Europe e

ASFR re u oaşte a ala ile pe ăile ferate di Ro â ia ertifi atele de sigura ă are o fir ă
a eptarea siste ului de a age e t al sigura ei (partea A), a ordate de autorită ile respo sa ile
u ertifi area de sigura ă a operatorilor de tra sport fero iar di elelalte state e re ale
Uniunii Europene, pentru servicii echivalente de transport feroviar î o for itate u legisla ia
o u itară apli a ilă, respe ti Dire ti a UE /
.
Operatorii de tra sport fero iar li e ia i de autorită ile respo sa ile u a ordarea li e elor
operatorilor de transport feroviar din celelalte state membre ale U iu ii Europe e, are de i u
ertifi at de sigura ă partea A şi are i te io ează să efe tueze pe ăile ferate di Ro â ia u
ser i iu e hi ale t de tra sport fero iar, tre uie să de i ă î
od o ligatoriu u ertifi at de
sigura ă partea B o i ut de la ASFR.
Datele de contact ale ASFR:
Autoritatea de Sigura a Feroviară Ro â ă – ASFR

Adresa: Calea Gri i ei, Nr.

se tor , Bu ureşti, Ro â ia

Telefon:
+4021.307.79.06
Fax:
+4021.316.05.97
pagina web : http://www.afer.ro/asfr/
2.2.5. A operirea ris urilor asigurarea o ligatorie, gara ia statului
Pe tru o i erea li e ei, OTF tre uie să î heie o tra te de asigurare u fir e de asigurări
a reditate sau să ia ăsurile e esare pe tru a operirea răspu derii sale civile în caz de accidente
feroviare ori incidente tehnice în cadrul serviciilor de transport feroviar solicitate, conform OMT
535/2007 u odifi ările şi o pletările ulterioare. A este asigurări se aterializează î a e a
Li e ei e isă de OLFR şi tre uie preze tate CFR la î heierea o tra tului de a es.

2.3.

CONDI II COMERCIALE GENERALE

2.3.1. Acordul-cadru
Acordul cadru este reglementat de art. 42 din Legea 202/2016, are pre ede ă CFR poate î heia u
acord-cadru cu un solicitant. Acest acord-cadru se referă ara teristi ile apa ită ilor de
i frastru tură fero iară cerute de u soli ita t, pre u şi ale apa ită ilor de i frastru tură are îi
su t oferite, pe ori e durată e depăşeşte o si gură perioadă de ala ilitate a grafi ului de ir ula ie.
Acordul- adru u a spe ifi a trasa î
od detaliat, dar a fi î to it astfel î ât să asigure i teresele
comerciale ale solicitantului. Acest acord- adru se supu e apro ării preala ile a Co siliului ațio al
de supraveghere din domeniul feroviar.
Pâ ă î preze t niciun OTF nu a solicitat încheierea vreunui acord cadru.
2.3.2. Contractul de acces cu OTF
Pe tru a esul pe i frastru tura fero iară ad i istrată de CFR, OTF tre uie să î heie u
a es pe i frastru tură u CFR.

o tra t de
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Contractul de a es sta ileşte drepturile şi o liga iile CFR şi OTF î eea e pri eşte alo area şi
utilizarea apa ită ilor de i frastru tură, pre u și a altor ser i ii fur izate sau asigurate de ătre
CFR.
Contractul de acces se încheie de obicei pentru perioada de ala ilitate a u ui
stru tură sta dard apli a ilă la to i OTF, pentru a elași tip de trafi .

ers de tre şi are o

Co tra tul de a es o i e el pu i ur ătoarele lauze:
a) servicii oferite OTF, conform Anexei II la Legea 202/2016, grupate pe categorii după u
ur ează:
- pachetul minim de acces;
- a esul, i lusi a esul pe alea ferată, la i frastru turile de servicii, în cazul în care
a estea e istă, şi la ser i iile furnizate în cadrul acestor infrastructuri;
- servicii suplimentare;
- servicii auxiliare;
b) drepturile de exploatare a infrastructurii feroviare și trasele alo ate;
c) o liga iile şi răspu derile păr ilor;
d) para etrii de perfor a ă pri i d alitatea serviciilor contractate;
e)
f)

i elul TUI şi al tarifelor pe tru elelalte servicii incluse în contract;
durata o tra tului şi lauze de reziliere;

g) alte elemente.
De ase e ea, o tra tul sta ileşte drepturile şi o liga iile CFR şi OTF î
apa ită ilor.

eea e pri eşte alo area

Co tra tul de a es tre uie î heiat î tre CFR şi OTF înainte de alocarea traselor solicitate.
A esul î sta iile de ălători şi ter i alele de

arfă este upri s î

o tra tul de a es.

Modelul contractului de acces standard este prezentat în anexa 4. Acesta este obligatoriu pentru OTF
are soli ită utilizarea i frastru turii fero iare ad i istrată de CFR. A eastă stru tură poate suferi
odifi ări ur are e olu iei legislati e î do e iul fero iar.
Pe tru î heierea o tra tului de a es, OTF tre uie să prezi te do u e tele specificate în anexa 5.
Lista OTF care au încheiate contracte de acces cu CFR la data pu li ării DRR este preze tată î anexa
6.
2.3.3. Co ve ție de alo are u alți soli ita ți i afară de OTF
Î o for itate u pre ederile art.
și
și ale art.
di Legea
/
, CFR poate încheia
contracte si u alți soli ita ți î afară de OTF, așa u su t a eștia defi iți la art. p t. di a eeași
lege:


alte persoane fizice sau juridice sau e tități de ex. autorități o pete te pre ăzute î
Regulamentul (CE) nr. 1370/2007 pri i d ser i iile pu li e de tra sport de ălători ;



î ăr ătorii, e peditorii și operatorii de tra sport o i at are dores să o ți ă
apa ități pe tru a ti ități de ser i iu pu li sau î i teres o er ial.

Co e ția de alo are sta ileşte drepturile şi o liga iile CFR şi ale soli ita tului î
alocarea traselor.

eea e pri eşte
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Co e ția de alo are se î heie de o i ei pe tru perioada de ala ilitate a u ui
o stru tură sta dard apli a ilă la to i soli ita ții.

ers de tre şi are

Co e ția de alo are o i e el pu i ur ătoarele lauze:
a) trasele alocate solicitantului;
b) OTF desemnat de solicitant pentru utilizarea fie ărei trase alocate solicitantului;
c) o liga iile şi răspu derile păr ilor;
d) para etrii de perfor a ă pri i d alitatea ser i iilor o tra tate;
e) nivelul tarifelor pentru serviciile incluse în contract;
f)

durata o tra tului şi lauze de reziliere;

g) alte elemente.

2.4.

REGULI DE EXPLOATARE

Regulile spe ifi e de e ploatare su t preze tate î I stru iu ile fero iare apro ate pri ordi al MT
sau prin alte prevederi legislative a io ale sau i ter a io ale.
Publicare regulilor

a io ale este efectuată de ătre e ite t de o i ei î

Mo itorul Ofi ial al

Ro â iei şi î alte pu li a ii sau roşuri spe ifi e.
Pu li area regulilor i ter a io ale este efectuată de e ite t î pu li a ii spe ifi e.
Lista u i stru iile şi regula e tele de e ploatare are se apli ă pe i frastru tura fero iară di
Ro â ia este preze tată î anexa 7. A estea pot fi puse la dispozi ia OTF de ătre CFR contra cost, în
limita stocurilor disponibile.
Pe re eaua fero iară di Ro â ia se utilizează li
de OTF tre uie preze tate î li

2.5.
U

a ro â ă. Documentele internaționale invocate

a Ro â ă.

TRANSPORTURI EXCEP IONALE

tra sport este o siderat e ep io al da ă di

auza di e siu ilor lui, a gabaritului sau a

greută ii lui, i â d o t de ara teristi ile i frastru turii fero iare pe are ur ează să ir ule, u
poate fi ad is de ât u respe tarea u or o di ii teh i e sau de e ploatare spe iale.
Di

ategoria tra sporturilor e ep io ale fa parte ur ătoarele tra sporturi:
a) î ăr ăturile are u orespu d pres rip iilor obligatorii din Directivele de Î ăr are UIC;
b) u ită i de î ăr are are e esită a fi tra s ordate da ă
mare de 25 de tone;

asa fie ărui o ie t este

ai

c) e pedi iile are tre uie î ăr ate pe ferr - oat şi are se î adrează î dispozi iile GCU şi
CUV (fosta Anexă IV RIV);
d)
e)

agoa e u

ai

ult de osii da ă su t î ăr ate,

ehi ule fero iare de ale ferată are ir ulă pe ro i proprii, are for ează o ie tul u ui
contract de transport, când nu sunt marcate.
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alte tra sporturi are fa
ministrului transporturilor

o ie tul i stru țiu ilor spe ifi e apro ate pri

ordi

al

Î trafi i ter a io al pe tru î dru area tra sporturilor e ep io ale su t e esare a orduri de
preluare di partea tuturor ăilor ferate parti ipa te la tra sport sau u ai di partea ăilor ferate
pe li iile ărora tra sporturile respe ti e su t o siderate e ep io ale. Soli itarea și o i erea
acordurilor de preluare constituie sarcina OTF.
Regle e tări detaliate referitoare la tra sporturile e ep io ale se găses î I stru ţiu ile pe tru
ad iterea şi expedierea tra sporturilor ex epţio ale pe i frastru tura feroviară pu li ă – nr.
328/2008 are su t puse la dispozi ie o for

art. . .

Modul de alocare a apa ită ilor de i frastru tură pe tru tra sporturile e ep io ale este descris la
art. 4.4.
CFR poate oferi asiste ă pe tru desfăşurarea tra sporturilor e ep io ale, î

o di iile spe ifi ate la

art. 4.7.
Compartimentul responsabil cu aprobarea cir ula iei tra sporturilor e ep io ale pe re eaua CFR
este:
a) Regulatorul Central de Conducere a Traficului din Dire ția Trafi
i ter ațio ale și pe tru tra sporturile care circula pe raza a două sau

ai

pe tru tra sporturile

ulte SRCF.

Dire ia Trafi
Adresa:

Bd. Dinicu Golescu nr.38, sector 1
Bu ureşti
, Ro â ia
Regulatorul Central de Coordonare a Traficului
Telefon:
+40 21 319 25 10
Fax:
+40 21 319 25 11
Mobil:
+40 722 693 161
E-mail: nicuta.borcan@cfr.ro
Su ursala regio ală de ăi ferate, pe tru transporturile care circula pe raza unei singure SRCF

2.6.

MĂRFURI PERICULOASE

Mărfurile su sta ele peri uloase SP su t o siderate a ele produse hi i e are, pe ti pul
transportului, pe alea ferată î
ir ula ie, a arii la

ister e, o tai ere sau alte a

ijlo ul de tra sport sau la a

or elor teh i e de a

alaje , datorită u or a ide te de

alaj, rea ii hi i e epre ăzute, erespe tări ale

alare şi tra sport sau altor fa tori epre ăzu i, pot o du e la apari ia u or

e plozii, i e dii, e isie de gaze, apori, aerosoli sau li hide to i e răspâ dite pe sol şi î

ediul

î o jurător. E plozia, i e diul, e isia de gaze sau vapori se poate produce direct în mijlocul de
transport sau /şi a ur are a răspâ dirii su sta ei peri uloase pe sol.
Su sta ele

ărfurile peri uloase pot fi tra sportate pe alea ferată î

ister e, o tai ere sau alte

tipuri de ambalaje, în stare de:
-

gaz, la presiu e or ală;
gaz comprimat;
17
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gaz lichefiat;
lichid;
solid (compact, cristale, pulberi)

Pe tru a putea tra sporta ărfuri peri uloase pe re eaua CFR, OTF de arfă tre uie să ai ă
spe ifi at î li e ă la ru ri a „tipul serviciu e iu ea „i lusi ărfuri peri uloase .
Pe re eaua CFR se apli ă pre ederile Regula e tului pri i d tra sportul i ter a io al fero iar al
ărfurilor peri uloase RID , pre u şi alte regle e tări spe ifi e pre izate î i stru iu ile fero iare
di tre are e io ă :


HG nr.1175/2007 pentru aprobarea Normelor de efectuare a a ti ită ii de tra sport de
ărfuri peri uloase î Ro â ia;



Regula e tul pri i d tra sportul I ter a io al Fero iar al Mărfurilor Peri uloase RID –
Ape di e C la Co e ia pri i d tra sporturile i ter a io ale fero iare COTIF , se ată la
Berna la 9 ai
,
odifi ată pri Protocolul ratificat prin OG nr.69/2001, apro ată pri
Legea nr. 53/2002;



OG r. /
pe tru apro area Regula e tului pri i d tra sportul pe ăile ferate di
Ro â ia, repu li ată;



OMT nr.590/2007 pentru stabilirea unor reguli privind transportul în trafic intern al
ărfurilor peri uloase pe alea ferată;

Modul de alo are a apa ită ilor de i frastru tură pe tru tra sporturile de
prezentat la art. 4.4.
CFR poate oferi asiste ă pe tru desfăşurarea tra sporturilor de
specificate la art. 4.7.
Orga is ul respo sa il u apro area ir ula iei tra sporturilor de
CFR este:

ărfuri peri uloase este

ărfuri peri uloase î

o di iile

ărfuri peri uloase pe re eaua

Dire ia Trafi
Adresa: Bd. Dinicu Golescu nr.38, sector 1
Bu ureşti 010873, România
Regulatorul Central de Coordonare a Traficului
Telefon:
+40 21 319 25 10
Fax:
+40 21 319 25 11
nicuta.borcan@cfr.ro
E-mail:

2.7.

PRINCIPII PRIVIND PROCESUL DE ACCEPTAN Ă PENTRU MATERIALUL RULANT

In o for itate u regle e tările î

igoare, OTF răspu de de

aterialul rula t (MR) din trenurile

sale. Ca urmare OTF are sar i a autorizării MR propriu, a erifi ării MR pe are îl foloseşte sau a
a eptării MR de la alt OTF la sta iile de fro tieră (prin încheierea de acorduri de preluare).
CFR

u este respo sa ilă

u o ologarea

Orga is ul Notifi at Fero iar Ro â

ONFR

aterialului rula t, autoritatea responsabilă
are fu

io ează î

fiind

adrul AFER şi are ur ătoarele

date de contact:
Organismul Notificat Feroviar Român - ONFR
Adresa: Calea Grivi ei, Nr.393
sector 1, Bucureşti, România
Telefon:
+4021.307.79.00
18
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PROCESUL DE ACCEPTAN Ă PENTRU PERSONAL

Personalul de exploatare al OTF care are respo sa ilită i î sigura a ir ula iei‚ are ur ează să
desfăşoare pe propria răspu dere a ti ită i spe ifi e tra sportului feroviar tre uie să de i ă o
autoriza ie de e er itare a fu

iei respe ti e eli erată de AFER î

Me a i ii de lo o oti ă - tre uie să de i ă u per is de

o for itate u OMT

/

.

e a i de lo o oti ă eliberat de AFER în

conformitate cu HG 1611/2010 privind aprobarea normelor pentru certificarea mecanicilor de
lo o oti ă.
Per isul de

e a i şi autoriza ia se e ite î

ur a

erifi ării u oşti elor profesio ale, la

solicitarea OTF.
Organismul din cadrul AFER, responsabil cu eliberarea per isului de
e er itare a fu

e a i şi a autoriza iei de

iei este ASFR. Datele de contact sunt prezentate la art. 2.2.4. - Certificatul de

sigura ă.
Verifi are î depli irii o di iilor de a epta ă a perso alului se face atât în cadrul procesului de
a ordare a ertifi atului de sigura ă pe tru OTF ât şi pe par ursul derulării a ti ită ii OTF.
De ase e ea OTF tre uie să de i ă perso al de i struire propriu sau u
Orga is ul

o tra t u age t autorizat.

a io al al Ministerului Transporturilor desemnat să asigure for area-calificarea,

perfe io area şi erifi area profesio ală periodi ă a perso alului are efe tuează a ti ită i spe ifi e
desfăşurării tra sportului fero iar î

o di ii de sigura ă a ir ula iei, se uritate a tra sporturilor şi

de alitate a ser i iilor fero iare, pre u

şi parti iparea î

o isiile de autorizare a perso alului u

respo sa ilită i î sigura a ir ula iei di tra sportul fero iar este CENAFER.
Î fii at pri OG r.

/

, apro ată prin Legea nr. 408/2004, CENAFER e orga izat şi fu

ca institu ie pu li ă u perso alitate juridi ă î

io ează

su ordi ea Mi isterului Tra sporturilor şi are

ur ătoarele date de o ta t.
Ce trul Na io al de Califi are şi I struire Feroviară – CENAFER
Adresa: Calea Grivi ei, Nr.343B
sector1, Bucureşti, România
Telefon:
+4031 620 39 02
Fax:
+4031 620 39 11
www.cenafer.ro
Web:
Email:
cenafer@cenafer.ro
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INFRASTRUCTURA

INTRODUCERE

I for a iile oferite î a est apitol su t ele de la data ela orării DRR. Da ă apar odifi ări
semnificative ale caracteristicilor infrastructurii feroviare pe parcursul duratei de valabilitate a DRR,
acestea vor fi o i ute î
odifi ările pu li ate.
Acolo unde u a di a ti ită ile di a est apitol este oferită de altă e titate de ât CFR (în calitate de
AI , au fost e io ate i for a iile rele a te spe ifi e a ti ită ii sau au fost fă ute referiri la
prevederile are le o i .
Modul de orga izare al CFR şi a ti ită ile desfăşurate su t preze tate pe pagi a de i ter et proprie:

www.cfr.ro
I frastru tura fero iară upri de i frastru tura fero iară proprietate pu li ă a statului, de u ită î
o ti uare i frastru tură fero iară pu li ă, pre u şi ea aflată î proprietate pri ată, de u ită î
o ti uare i frastru tură fero iară pri ată.
Ad i istrarea i frastru turii fero iare, proprietate pu li ă sau proprietate pri ată a statului, se
asigură de ătre Co pa ia Na io ală de Căi Ferate „CFR SA de u ită CFR , ăreia i se atri uie î
o esiu e, fără plata rede e ei, i frastru tura fero iară pu li ă şi are de i e î proprietate alte
elemente ale infrastructurii feroviare, stabilite în anexa 2 a HG 581/1998 pri i d î fii area CFR.
Păr i ale i frastru turii fero iare pu li e a statului pot fi o esio ate, î o di iile legii, şi altor
o pa ii
a io ale aflate su
autoritatea Mi isterului Tra sporturilor, u respe tarea
regleme tărilor a io ale şi o u itare. Deo a dată CFR este si gura o pa ie a io ală
î puter i ită cu administrarea infrastructurii feroviare publice.
Elementele concrete ale infrastructurii feroviare publice, sunt definite în art. 11(1) din
şi sunt stabilite în HG 581/1998 și a e a I di Legea r.
/
.

OG 12/1998

Celelalte elemente ale ansamblului infrastructurii feroviare, neprevăzute mai sus, constituie
proprietate privată a CFR, aşa u este defi it î art.
3) din OG 12/1998.

3.2.

ÎNTINDEREA RE ELEI

Re eaua fero iară ad i istrată de CFR are caracteristicile generale prezentate în anexa 12.
Repreze tarea s he ati ă a re elei fero iare
preze tată î anexa 1a.

u e ide ierea

ara teristi ilor principale este

3.2.1. Li itele re elei
Re eaua fero iară pu li ă sau pri ată ad i istrată de CFR a operă relati u ifor teritoriul României
şi deser eşte ajoritatea e trelor ur a e şi e o o i e. Re eaua fero iară ad i istrată de CFR este
o e tată la re eaua fero iară europea ă pri i ter ediul administra iilor de ale ferată di ările
vecine şi anume: Ungaria (MAV), Serbia (ZS), Bulgaria (NRIC), Moldova (CFM) şi Ucraina (UZ). Sta iile
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de fro tieră a re elei feroviare administrate de CFR cu re eaua fero iară a ad i istra ilor de cale
ferată di ările e i e sunt prezentate în anexa 11.
3.2.1.1.

I frastru tura feroviară i teropera ilă şi ei teropera ilă

I frastru tura fero iară pu li ă sau pri ată a statului cuprinde infrastructura care se poate conecta la
i frastru tura fero iară tra seuropea ă, pre u şi pe ea are u poate fi o e tată la a easta, după
u ur ează:
a i frastru tura fero iară i teropera ilă;
i frastru tura fero iară ei teropera ilă; Lista a estor se ii este preze tată î a e a
preluată di a e a a HG 643/2011).

la DRR

CFR poate să închirieze păr i ale i frastru turii fero iare ei teropera ile pu li e ătre alte persoane
juridice, în vederea administrării acesteia pentru organizarea transporturilor publice de mărfuri şi
persoane.
Co di iile de î hiriere a u or păr i di i frastru tura fero iară ei teropera ilă su t regle e tate
prin HG 643/2011.
Persoane juridice are î hiriază por iu i ale i frastru turii fero iare ei teropera ile tre uie să fie
autorizate de AFER a gestio ari de i frastru tură conform art.12 din HG 643/2011.
În prezent CFR are încheiate contracte de închiriere cu 8 gestio ari de i frastru tură fero iară
ei teropera ilă. Se iile î hiriate su t e ide iate în anexa 8.
La data de 01 martie 2017, lungimea traseului infrastructurii feroviare interoperabile şi
ei teropera ile este stru turată astfel:


lungimea traseului re elei infrastructurii feroviare interoperabile: 6521,8 km;



lu gi ea traseului re elei infrastructurii feroviare neinteroperabile: 3.754,1 km (10 se ii
de ir ula ie , din care:
- nr. km ră aşi î administrarea de CFR: 1897,6 km (61 se ții ;
- nr. k

î hiria i de ătre gestio ari de i frastru tură: 1856,5 km (41 se ii ;

Harta fero iară a sta iilor şi li iilor i teropera ile şi a elor ei teropera ile u e ide ierea
gestionarilor de infrastru tură are au î hiriat de la CFR li ii ei teropera ile este preze tată î
anexa 1b.
Sta iile situate pe ele două tipuri de i frastru tură su t preze tate î lista generală a sta iilor di
anexa 9, u spe ifi area gestio arului de i frastru tură care le-a închiriat.
3.2.1.2.

Gestionarea infrastructurii feroviare neinteroperabile

Gestionarea infrastructurii neinteroperabile se fa e î
prevede în principal ca:

o di iile pre ăzute î HG 643/2011 care

a) A ti ită ile de o du ere operati ă a ir ula iei tre urilor pe se iile de ir ula ie apar i â d
i frastru turii fero iare ei teropera ile se desfăşoară e lusi de ătre CFR pri stru turile
proprii de a age e t al trafi ului fero iar, î o di iile legii.
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b) A ti ită ile de o du ere a ir ula iei tre urilor la i elul sta iilor de ale ferată şi al altor
pu te de se io are de pe se iile de ir ula ie apar i â d i frastru turii fero iare
ei teropera ile se desfăşoară u ai u perso al autorizat de ătre AFER, su oordo area
structurilor de management al traficului feroviar din CFR, cu respectarea tuturor normelor de
sigura a ir ula iei şi î o for itate u regle e tările î igoare.
c) A esul pe a este li ii se fa e î aza u ui o tra t de a es î heiat î tre de i ătorul li iei şi
OTF şi a a hitării u ui TUI are u poate depăşi valoarea TUI apli at de CFR pe tru se ii şi
o di ii si ilare. Co di iile spe ifi e de tarifare su t preze tate î capitolul 6 din DRR.
3.2.2. Co e tarea la re eaua i ter a io ală
Re eaua CFR are o e iu i u toate cele 5 ări e i e, aşa u este preze tat grafic în anexa 1a şi sub
for ă de ta el u ara teristi ele teh i e ale sta iilor de fro tieră şi ale ter i alelor afere te în anexa
11
3.2.3. Alte i for a ii
Do u e tele legislati e are o i pre ederi referitoare la i frastru tura fero iară şi la are fa e
referire sunt în principal cele men ionate în anexa 25.

3.3.

DESCRIEREA RE ELEI

3.3.1. Caracteristici tehnice
Caracteristicile re elei su t preze tate în cadrul art. 3.3. Un tabel concentrator cu aceste
caracteristici este prezentat în anexa 12.
3.3.1.1. Felul liniei
a) Din punctul de edere al apa ită ii de ir ula ie, din cei 10.628,205 km de traseu al re elei
feroviare CFR:


2.916,94 km sunt li ie du lă;



7.711,265 km sunt li ie si plă.

Aceste linii sunt e ide iate pe harta di a e a a .
b) Din punctul de edere al e hipării suprastru turii ăii re elei CFR di lu gi ea totală a li iilor
de 19.849,98 km,
-

4.370,39 km sunt echipa i u suprastru tură tip

-

2.369,325 km sunt echipa i u suprastru tură tip 60;

-

3.3.1.2.

474,048 km sunt echipa i u suprastru tură tip

;

;

-

7.924,561 k

su t e hipa i u suprastru tură tip

,

-

4.711,656 k

su t e hipa i u suprastru tură u tip de şi ă

ai

i de

.

Ecartamentul liniei

E arta e tul re elei fero iare CFR este ecartamentul european (normal) de 1435 mm.
22
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E istă î să u ele por iu i scurte la fro tiere fero iare u U rai a UZ şi Repu li a Moldo a CFM la
care, pe dista a de la sta ia CFR de fro tieră spre ad i istra ia fero iară e i ă, linia de ecartament
normal este du lată de li ie u e arta e t larg de
. A este li ii au fost e ide iate în anexa
11.
De asemenea, ai e istă o li ie de peage de e arta e t larg
pe teritoriul Ro â iei de 44
k î tre sta iile Teresva (UZ) - Câmpulung la Tisa (CFR) şi Valea Vişeului (CFR) - Berlibas (UZ).
Pe tru asigurarea o ti uită ii tra sportului fero iar i ter a io al de la e arta e tul or al la el
larg, la fro tierele Ro â iei u U rai a şi Repu li a Moldo a e istă sta ii de tra s ordare şi sta ii de
transpunere care sunt precizate în tabelul din anexa 11.
Sta iile de tra s ordare asigura tra s ordarea
agoa ele de ale largă şi i ers.

utarea

ărfurilor di

Sta iile de tra spu ere asigură tra spu erea agoa elor s hi
or ală cu cele de ale largă şi i ers.

agoa ele de ale or ală î

area osiilor/boghiurilor) de cale

Ecartamentul liniilor este figurat pe harta din anexa 1a.
3.3.1.3.

Sta ii şi noduri de cale ferată

Sta iile su t pu te de se io are are au li ii desti ate ir ula iei tre urilor, efe tuării opera iu ilor
de a e ră şi altor opera iu i de tra sport fero iar. Î se sul preze tului DRR pri sta ii se î eleg şi
haltele de iş are H .
Pe re eaua fero iară ad i istrată de CFR e istă u u ăr de 936 de sta ii din care 132 de sta ii su t
situate pe i frastru tura fero iară ei teropera ilă î hiriată gestio arilor de i frastru tură.
Lista ge erală a sta iilor este preze tată î anexa 9. Aceasta i lude şi u ele ser i ii asigurate la care
se face referire în prezenta DRR.
Nodurile feroviare su t sta iile u
fero iare di li ie ure tă.

ai

ult de două dire ii de

Dista ele î tre sta ii oduri sunt prezentate î li retele u
a ual de CFR şi periodic în „Indicatorul kilometric .

ers sau ra ordările ra ifi a iile

ersul tre urilor editate şi pu li ate

Sta iile CFR sunt figurate pe s hi a fero iară di anexa 1b.
3.3.2. Caracteristicile re elei

3.3.2.1.

Ga aritul de î

ăr are

Ga aritul de î ăr are pe re eaua CFR este „Ga aritul CFR de ago de î ăr are ale ărui
dimensiuni sunt prezentate în Dire ti e de Î ăr are UIC fosta Anexa II RIV).
Ga aritul de î ăr are aplicabil pe re eaua CFR este pre ăzut în I stru iu ile 328/2008 pentru
tra sporturile e ep io ale pe i frastru tura fero iară prezentate la art. 2.5 din prezentul DRR.
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Transporturile are depăşes di e siu ile „Ga aritului CFR de ago de î ăr are se o sideră
tra sport e ep io al ega ariti şi se tratează o for
u I stru iu ile
/2008, pentru fiecare
az şi rută î parte.
3.3.2.2.

Limite de greutate

Sarcina maximă pe osie pentru linii de categoria C3 este de 20 tone/osie.
Greutatea

a i ă ad isă pe

etru li iar pe tru li iile de ategoria C3 este de 7,2 tone/metru.

Tra sporturile are depăşes sar i a a i ă ad isă şi/sau greutatea a i ă ad isă se o sideră
transport e ep io al u to ajul depăşit şi se tratează o for
u I stru iu ile
/2008, pentru
fie are az şi rută î parte.
3.3.2.3.

Declivitatea liniilor

De li itatea li iilor CFR este i di ată î a e a
3.3.2.4.

.

Viteza ad isă de li ii

Re eaua fero iară a CFR per ite iteze de ir ula ie o e io ale de maxim 160 km/h. În România
u e istă li ii de are iteză.
Viteza a i ă ad isă de li ii pe fie are se ie de ir ula ie este i di ată î Livretele cu mersul
trenurilor, elaborate anual de CFR, înainte de schimbarea mersului de tren, care sunt puse la
dispozi ia OTF. Li retele pot fi comandate înainte de intrarea în vigoare a unui mers de tren sau pot fi
consultate la cerere la sediul Dire iei Trafi di CFR. Datele de contact sunt:

Dire ia Trafi
Adresa: Bd. Dinicu Golescu nr.38, sector 1
Bu ureşti

, Ro â ia

Serviciul Mers Tren:
Telefon:

+40 21 319 25 10

Fax:

+40 21 319 25 11

E-mail: lucian.barbu@cfr.ro
3.3.2.5.

Lungimile maxime ale trenurilor

Lu gi ile a i e ale tre urilor pe o a u ită se ie de ir ula ie su t li itate de lu gi ea utilă
a i ă a li iilor de pri ire-e pediere di sta ia u ele ai i i lu gi i utile de pe se ie. În
anumite cazuri CFR poate aproba ca lungimea tre urilor să fie ai are, u respe tarea u or o di ii
specifice de exploatare.
Lungimile utile ale liniilor di sta ii su t tre ute î Pla urile Teh i e de E ploatare ale fie ărei sta ii şi
pot fi puse la dispozi ie de ătre Dire ia Trafi . Datele de o ta t su t ele e io ate la art.1.9.1
din DRR.
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E ergia ele tri ă de tra iu e

3.3.2.6.

Începând cu data de 01.09.2014, e ergia ele tri ă de tra iu e este a hizi io ată de pe pia a OPCOM
de e ergie ele tri ă de ătre SC „Electrificare CFR SA, filiala specializată a CFR. E ergia ele tri ă de
tra iu e eet este tra sfor ată de la 110 KV la
KV pri i ter ediul su sta iilor de tra iune ale
CFR şi distri uită în linia de contact.
Ele e tele siste ului de ali e tare u e ergie ele tri ă de tra iu e fa parte din infrastructura
fero iară pu li ă ad i istrată de CFR şi su t î hiriate pe tru gestio are ătre SC „Electrificare CFR
SA.
Plata e ergiei ele tri e de tra iu e de ătre OTF se fa e pe aza unui contract de furnizare a
energiei electrice încheiat între SC „Electrificare CFR SA şi OTF, are o i e pre ederi privind modul
de prog oză şi ur ărire a o su ului, tarifarea şi fa turarea, valabile atât pentru locomotivele
dotate u o toare ât şi pe tru ele fără o toare. Modelul standard al acestui contract este
prezentat în anexa 19. Î azul î are u su t a hitate su ele datorate pe tru eet fur izată, SC
„Electrificare CFR SA își rezer ă dreptul de a retrage a esul la i frastru tura fero iară ele trifi ată.
Caracteristicile sistemului de electrificare:
-

tensiunea de alimentare la firul de contact: 25 KV

-

fre e a î firul de o tra t:

-

î ăl i ea firului de o ta t fa ă de iuper a şi ei:

-

presiu ea de o ta t a pa tografului pe firul de o ta t: î tre şi
50119

-

zig-zag +/- 200 mm

Hz

daN o for

EN

Harta u a plasarea li iilor ele trifi ate este preze tată î anexa 1a .
Date de contact pentru i for a ii privi d siste ul de ali e tare u e ergie ele tri ă de tra iu e:
S.C. „Electrificare CFR” S.A.
Adresa : Bd. Dinicu Golescu nr. 38 Sector Bu urești
Telefon : 021-3192512
Fax : 021-3119838
Web : www.electrificarecfr.ro
Director Exploatare: I g. Gă uroi Gheorghe
E-mail: gheorghe.gaburoi@cfr.ro
3.3.3. Co trolul trafi ului şi siste e de o u i a ii
No iu ea de o trol al trafi ului upri de siste ele i stala iile de semnalizare, cele de control al
trafi ului, de o u i ații radio, și ele de o trol auto at al tre urilor.
3.3.3.1.

I stala ii de semnalizare

Pe i frastru tura fero iară di Ro â ia se utilizează se alizarea u două trepte de iteză şi
se alizarea u trepte
ultiple de iteză, a ele o pletate, după az, u se alizări
suplimentare.
I di a iile de iteză sta ilită sau redusă sunt transmise prin semafoare, semnale luminoase,
i di atoare, pre edate după az de alize a ertizoare.
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Se alele a operă în principal pu tele de se io are, tra ersările li iilor de ale ferată la a elaşi
nivel (bariere) şi ra ifi a iile di li ie ure tă şi su t a plasate de regulă pe partea dreaptă a li iei î
sensul de mers al trenului sau deasupra axei liniei.
Î fu ie de i stala iile de semnalizare u are su t î zestrate sta iile şi li iile ure te, pe tru
orga izarea ir ula iei tre urilor se utilizează ur ătoarele siste e:
ir
ir
ir
o

a)
b)
c)
d)

ula ia tre
ula ia tre
ula ia tre
du erea

urilor pe aza î elegerii telefo i e - ale li eră;
urilor pe ază de Bloc de Linie Automat (BLA);
urilor pe ază de i stala ie dispe er;
e tralizată a ir ula iei tre urilor.

Siste ul de ir ula ie pe ază de BLA este implementat pe liniile pri ipale şi pe ele u trafi
important.
Pe tru o trolul per eperii, i terpretării şi e e utării ore te de ătre e a i a i di a iilor date de
se ale, i stala iile de se alizare se o pletează u siste e de o trol auto at al itezei
tre urilor şi de oprire auto ată, î azul erespe tării i di a iilor se alelor. Siste ele - INDUSI şi
ETCS- tre uie să asigure el pu i :
a) o trolul pu tual sau o ti uu al itezei tre urilor î fu ie de categoria acestora;
b) frâ area auto ată a tre ului, da ă e a i ul u-şi a ifestă igile a;
Se
se

alizarea tre erilor la i el u alea ferată se realizează pri i ter ediul a .
alizare auto ată u şi fără se i ariere BAT, SAT .

de i stala ii de

Regle e tările spe ifi e u pri ire la se alizarea utilizată pe i frastru tura fero iară di Ro â ia
sunt stabilite prin Regulamentul de semnalizare - nr. 004/2006 (vezi art.2.4).
A plasarea siste elor de ir ula ie pe se ii de ir ula ie la i elul re elei CFR este preze tată pe
harta din anexa 1c.
3.3.3.2.

Sisteme de control al traficului

Siste ul de o trol al trafi ului este realizat pri i stala iile de o a dă a a azurilor are asigură
a e rarea a estora î fu ie de par ursul e esar pe tru ir ula ia tre ului.
Majoritatea sta iilor de ale ferată su t dotate u i stala ii de e tralizare, dar e istă şi sta ii situate
pe se ii u trafi redus dotate u i stala ii de asigurare u hei pe tru o trolului a azurilor şi
semnalelor.
Clasificarea acestora este ur ătoarea:


i stala ii de e tralizare are upri d







i stala ii de e tralizare ele tro i ă
i stala ii de e tralizare ele trodi a i ă u post de o a dă o puterizat PCC
i stala ii de e tralizare ele trodi a i ă
i stala ii de e tralizare ele tro e a i ă
159 i stala ii u i ter-blocare
i stala ii fără i ter-blocare

Sta iile şi tipul de i stala ii de e tralizare afere t su t preze tate î s hi a di anexa 1c.
3.3.3.3.

Siste ul de o u i a ii radio

Sistemul de radioco u i a ii este folosit pe tru o u i ările sol - tren (î tre IDM şi
trenului referitoare la sigura a ir ula iei şi la a ti itatea de a e ră

e a i ul

Siste ul de radio o u i a ii CFR este dedi at i frastru turii fero iare ro â e.
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Acest sistem de radioco u i a ii fu io ează î
aza OUG /
pri i d adrul ge eral de
regle e tare a o u i a iilor, ordo a ă are a fost apro ată u odifi ări şi o pletări pri Legea
/
u odifi ările şi o pletările ulterioare. Î aza legisla iei a i tite CNCF „CFR SA a
pri it li e a MT-PMR
/
pri are se a ordă dreptul de utilizare a fre e elor radio pe tru
fur izarea de re ele de o u i a ii ele tro i e de uz pri at î ser i iul o il terestru.
CFR este titular al li e ei MT-PMR 0145/2006 pentru utilizarea fre e elor î
opera io ale spe ifi ate ai jos:






o di iile teh i e şi

Aria fur izării re elei:
a io ală
Natura o u i a iilor:
voce
Modul de operare:
simplex
E art de fre e ă:
12,5KHz/25KHz
Ba da de fre e ă 146,000 – 146,800 MHz

Fre e ele uzuale su t ur ătoarele:



,
MHz şi
,
MHz - pe tru ir ula ie
146,125MHz; 146,150MHz; 146,175MHz; 146,250MHz; 146,37 MHz pre u şi
alte fre e e di a da de fre e ă
,
-146,800)MHz - pe tru a e ră;

Pentru a avea acces pe i frastru tura fero iară CFR, orice OTF tre uie să soli ite CFR aprobarea
utilizării u or fre e e spe ifi e siste ului de radio o u i a ii fero iar, î fu ie de a ti ită ile pe
are le or desfăşura. De ase e ea, fie are OTF a a e a la ererea de soli itare a fre e elor şi
fişele teh i e ale aparatelor de radio-emisie pe are ur ează să le utilizeze.
Caracteristicile tehnice ale aparatelor de radio-e isie tre uie să orespu dă eri elor ANCOM
Autoritatea Na io ală pe tru Ad i istrare şi Regle e tare î Co u i a ii di anexa 13.
OTF poate închiria contra cost, aparate de radio-emisie de la SC „Tele o u i a ii feroviare SA filiala spe ializată a CFR, în limita stocului disponibil.
CFR a ordă fie ărui operator de tra sport fero iar, î pa hetul de servicii cuprinse în TUI, dreptul de
utilizare a fre e elor de ir ula ie,precum şi a u or fre e e de a e ră- spe ifi e fie ărui OTF,
o for autoriza iilor de asig are a fre e elor, dedi ate fie ărei re ele de radio o u i a ii CFR.
Pentru aprobarea fre e elor spe ifi e OTF şi rela ii supli e tare despre siste ul de o u i a ii
radio OTF se va adresa ătre:
Co pa ia Na io ală de Căi Ferate - CFR SA, Dire ia I stalații
Telefon:
+40 21 319 24 50
Fax:
+40 21 319 24 51
3.3.3.4.

Sisteme de control a ir ulației trenurilor

Pe toată re eaua fero iară CFR e istă implementat sistemul INDUSI I-60.
Sec iile Bu ureşti – Câmpina şi Bu ureşti – Co sta a au fost dotate cu sistemul ETCS, nivel 1.
3.3.4. Orga izarea e ploatării trafi ului feroviar
3.3.4.1.

Co du erea ir ula iei tre urilor

Î preze t o du erea ir ula iei tre urilor pe re eaua CFR se realizează pri i ter ediul a 8
regulatoare regio ale de ir ula ie RRC şi regulatoare de ir ula ie RC oordo ate la i el
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central de Regulatorul Central de Coordonare a Traficului (RCCT) di
adrul Dire iei Trafi .
Activitatea în RRC şi RC este asigurată de ătre operatori de ir ula ie are au aro date ai ulte
se ii de ir ula ie pe tru are dirijează trafi ul pri i ter ediul i for a iilor pri ite şi a dispozi iilor
tra s ise ătre i piega ii de iş are di sta ii. Datele de trafi su t tra s ise de ătre sta ii
telefonic şi pri i ter ediul apli a iilor i for ati e ale siste ului IRIS Sistemului Informatic Integrat
al ăii ferate are este implementat în peste 600 sta ii, la toate RRC-urile, RC - urile şi la RCCT.
Siste ul IRIS asigură o itorizarea trafi ului fero iar, repreze tarea grafi ă a traselor tre urilor şi a
pozi iei a estora. Siste ul upri de trei o po e te pri ipale:




Atlas - pentru programarea trenurilor
Cronos - pe tru raportarea ir ula iei tre urilor de ătre IDM
Focus - pe tru o itorizarea ir ula iei tre urilor

IRIS u este u siste de o du ere a ir ula iei şi u o ură la sigura a ir ula iei tre urilor, el
având rolul de a a hizi io a, prelu ra şi o itoriza datele pri i d ir ula ia tre urilor.
Siste ul i for ati IRIS este dez oltat şi î tre i ut de ătre SC „I for ati a Fero iară SA, sucursală
spe ializată în servicii informatice a CFR. SC „Informatica Feroviară SA oferă ătre OTF, pe ază de
o tra t ser i ii i for ati e fero iare i lusi ele referitoare la ir ula ia tre urilor statisti i, pozi ia
trenurilor, valoarea Tarifelor de Utilizare a Infrastructurii, apli a ii spe ifi e, etc.)
Programarea ir ula iei tre urilor

3.3.4.2.

Progra area ir ula iei tre urilor reprezi tă pro esul de alo are a apa ită ii de ir ula ie ătre
operatorii de tra sport fero iar de ălători şi arfă. A est pro es are trei etape:


ela orarea progra ului de ir ula ie a ual a grafi ului de ir ula ie – alocarea
apa ită ii de ir ula ie pe ter e lu g; pri a est pro es su t alo ate apa ită i de
ir ula ie operatorilor de tra sport
aterializate pri trase şi su t defi ite
intervalele de timp în care se pot e e uta lu rări de e te a ă la li iile de ale ferată
şi la i stala iile de sigura ă a ir ula iei.



ela orarea progra ului de ir ula ie de adal - alo area apa ită ii de ir ula ie pe
termen scurt; prin acest proces se adaptează grafi ul de ir ula ie la realită ile ure te
soli itările operatorilor de tra sport şi ale e e uta ilor lu rărilor de e te a ă a
ăi ferate pe tru zile o de adă .



ela orarea progra ului de
ter e foarte s urt; pri a
soli itările operatorilor de
epre ăzute asupra i frastru

ir ula ie zil i
est pro es se
tra sport şi
turii fero iare

- alo area apa ită ii de ir ula ie pe
efe tuează odifi ări de ulti
o e t
esti area o se i elor e e i e telor
pe tru o zi.

Detalii privind modul de programare a tre urilor de arfă se găses î I stru iu ile pe tru
programarea şi a aliza teh i o-operati ă a ir ula iei tre urilor r. 099/2005 (vezi art.2.4. din DRR).

3.4.

RESTRIC II DE TRAFIC

3.4.1. I frastru tură spe ializată
CFR nu a desemnat infrastructuri feroviare specifice (specializate) pentru anumite fluxuri de trafic
care să se încadreze la art. 49 din Legea 202/2016
3.4.2. Restri ii de

ediu

Pe re eaua fero iară di Ro â ia u su t apli ate restri ii de trafi pe tru prote ia

ediului.
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ărfurile peri uloase

Mărfurile peri uloase su t a eptate la ir ula ie pe aza u ui progra de ir ulație aprobat de CFR
la soli itarea OTF are a i di a toate datele ara teristi e ale ărfurilor peri uloase tra sportate şi
condi iile spe iale de ir ula ie.
3.4.4. Restri ii pe tru tu eluri
I frastru tura fero iară di Ro â ia are u

u ăr de 171 tu eluri î lu gi e totală de 62 km.

Tu elurile u su t restri io ate pe tru ir ula ia u tra iu e diesel.
Gabaritul prin tuneluri este: GA, GB, GC fu ie de a ul o stru iei sau ulti ei repara ii apitale.
Tra sporturile are depăşes ga aritul tu elurilor su t trate o for art. . . din DRR
Pe li ia Ora i a – A i a u ir ulă tra sporturi ega ariti e.
3.4.5. Restri ii pe tru poduri
Pe re eaua fero iară e istă u
totală de 143,65 km.

u ăr de 17.694 poduri şi pode e (din care 4.216 poduri) cu o lungime

Restri iile la ir ula ia pe poduri se referă la gabarit sau la sarcina pe etru li iar. Restri iile sunt
determinate de raportul dintre capacitatea porta tă a podului şi sar ina pe osie sau metru liniar a
materialului rulant.
Restric io area se referă la impunerea u ei alori a sar i ii pe osie/ etru li iar, sau restri io are
iteză şi a eptare to aj. A eastă restri ie figurează la C î A e a II RIV.
Depăşirea a estor restri ii se poate fa e u ai u o i erea u or apro ări spe iale soli itate î
preala il de ătre OTF.

3.5.

DISPONIBILITATEA INFRASTRUCTURII

Î pri ipiu sta iile se iile de ir ula ie au disponibilitate totală a ti itate
ur ătoare e ep ii:
a)
b)
c)
d)
e)

eî treruptă), cu

lu rări de î tre i ere sau reparație a infrastructurii;
lu rări de repara ie apitală sau oder izări ale i frastru turii;
suspendarea a ti ită ii pe se ii u trafi redus, pe anumite perioade ale zilei;
lu rări urge te;
azuri de for ă ajoră;

Acestea sunt detaliate mai jos:
a) Pe tru î tre i erea și reparația i frastru turii fero iare su t pre ăzute „ferestre rezer ări
de apa itate î grafi ul de ir ula ie a ual. A estea se pot a ula operati î cazul în care nu
su t progra ate lu rări, sau trasele alo ate pot o i e e iu i pri i d dispo i ilitatea î
cadrul „ferestrelor care sunt publicate înainte de punerea în aplicare a mersului de tren.
b) Lu rările de repara ie apitală sau oder izări sunt progra ate di ti p şi în principiu sunt
pre ăzute î grafi ul de ir ula ie, da ă perioada de e e uție este u os ută î ai te de
elaborarea mersului de tren.
c) Pe a u ite se ii u trafi redus se apli ă ăsura suspe dării a ti ită ii (pe intervale mai mici
de 24 ore), mai ales pe timp de noapte, da ă u su t alo ate trase.
I ter alele de suspe dare a a ti ită ii su t sta ilite î fu ie de perioadele cu trafic redus din
grafi ul de ir ula ie. După i trarea î igoare a ersului de tre ir ula ia tre urilor OTF în aceste
29

Co pa ia Na io ală de Căi Ferate
CFR SA

Documentul de Referi ă al Re elei
CFR

ara: Ro â ia

01 aprilie 2017
Versiunea 7.0
Pagina: 30

intervale orare este supusă u ei apro ări prealabile are are î
re uperarea osturilor supli e tare ge erate de reluarea a ti ită ii.

edere posi ilită ile tehnice şi

Lista a estor se ii şi i ter alele de suspe dare este men io ată în anexa 14.
d) Î azul e esită ii u or lu rări urge te la i frastru tura fero iară î situa iile î are e istă
u peri ol pe tru sigura a ir ula iei, CFR dispu e î hiderea ir ula iei pe se iile î auză
pâ ă la re ediere.
e) În cazurile afe tării i frastru turii datorită for ei majore, da ă i frastru tura fero iară de i e
i dispo i ilă, OTF su t a iza i operati şi su t puse la dispozi ia lor trase alternative pe rute
ocolitoare. Prevederi specifice sunt prezentate în contractul de acces (vezi anexa 4).
A este azuri de i dispo i ilitate a i frastru turii su t a izate
regle e tările spe ifi e fero iare.

3.6.

ătre OTF î

o for itate

u

INFRASTRUCTURI DE SERVICII

A est arti ol o ți e date pri i d i frastru turile de ser i ii puse la dispoziție deți ute) de ătre CFR
și o dițiile de a es la a estea.
Ceilalți deți ători de i frastru turi de servicii OTF, gestio ari de i frastru tură ei teropera ila,
proprietari de li ii ferate i dustriale, et . tre uie sa fa ă dispo i ile a este tipuri de i for ații
pentru infrastructurile proprii conform structurii acestui articol, pre u și a arti olelor și .
CFR are î urs de derulare o a tiu e de a izare a a estor deți ători de i frastru turi de ser i ii
privind obligativitatea preze tării i for ațiilor e esare, î ederea asigurării a esi ilității prin
intermediul prezentului DRR, în conformitate cu prevederile art. Legii 202/2016 (puncul 6 din anexa
IV).
3.6.1. Sta ii pe tru ălători
Majoritatea sta iilor CFR su t des hise la trafi ul de ălători. Sta iile deschise la trafi ul de ălători
su t e io ate î lista ge erală a sta iilor di anexa 9 și sunt dotate cu infrastructuri specifice
pe tru a esul pu li ului ălător.
A esul î stațiile de ălători este asigurat î o diții edis ri i atorii pe tru pasagerii trenurilor de
ălători, î fu ție de dispo i ilitățile tehnice.
Amplasarea sta iilor este preze tată î anexa 1a. De ase e ea a plasarea stațiilor se regăsește î
li retele u ersul tre urilor de ălători pre u și î
rosura u Mersul tre urilor de ălători,
ela orate a ual de ătre CFR, î ai te de i trarea î igoare a ersului de tre .
Ser i iile oferite de ătre CFR pentru publicul ălător su t
3.6.2. Stații terminale) pe tru

e io ate î

apitolul .

arfă

CFR deți e î u ele stații ter i ale o e țio ale de arfă. A este ter i ale o stau î pri ipal î
infrastructuri (linii) pentru manevra vehiculelor feroviare, pentru î ăr are / des ăr are, ra pe și
agazii. Ter i alele su t puse la dispozi ia OTF î
od edis ri i atoriu, î fu ție de
dispo i ilitatea teh i ă și de apa itațile dispo i ile.
A esul la a este ter i ale este per is OTF are deți li e ță de tra sport fero iar el puți de tip C
și altor operatori are au a es pe li iile stației, pe aza î țelegerilor o tra tuale.
La rețeaua CFR su t ra ordate și ter i ale de afă o e țio ale sau ulti odale care nu sunt
deți ute de CFR și pe tru are ser i iile su t asigurate de ătre operatori ai i frastru turilor de
servicii respective. Co dițiile de a es la a este ter i ale pre u și apacitatea lor sunt stabilite de
proprietar sau de ătre operatorul de ser i ii.
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arfă u fa e parte di pro esul de alo are des ris la apitolul 4.

Lista sta iilor CFR dotate cu terminale o e țio ale proprii este preze tată î anexa 9. Amplasarea
sta iilor este preze tată î anexa 1a. De ase e ea a plasarea stațiilor pe se ții de ir ulație se
regăsește î li retele u ersul tre urilor de arfă.
Ser i iile oferite de ătre CFR i

adrul ter i alelor pe tru

arfă sunt prezentate la capitolul 5.

3.6.3. Sta ii de triaj și i frastructuri pentru formarea trenurilor și pe tru

a evră

a Sta iile de triaj su t desti ate prelu rării flu urilor de agoa e de arfă şi de repartizare
(separare) a acestora pentru diverse desti a ii. Sta iile de triaj su t pre izate î a e a la HG
581/1998; CFR deți e u
u ăr de 8 stații de triaj dotate cu echipamente specifice pentru
prelu rarea tre urilor de arfă, u ar fi:
- grupe de linii specializate pentru primirea, trierea (descompunerea
(formarea) și e pedierea trenurilor;
-

și

o pu erea

o oașe de triere sau pla uri î li ate.

b) Stațiile teh i e sunt dotate cu i frastru turi de
tre urilor de ălători și arfă.

a e ră e esare des o pu erii / for ării

c) Sta iile de for are pe tru tre uri de ălători - su t sta iile desti ate for ării tre urilor de
ălători si dispu i frastru tu turi de a e ră, de fa ilita i teh i e spe ifi e dispoziti e de li ii,
i stala ii fi e de preî ălzire a agoa elor, spălare, et . ; i
ajoritatea azurilor a este fa ilită i
apar i CFR Călători.
d) I frastru turile pe tru a e ră reprezi tă ele e tele i frastru turii și i stalatiile afere te
e esare a esului aterialului rula t de pe o li ie di stație pe alta, sau la alte i frastru turi de
servicii deți ute sau u de ătre CFR.
A esul la a este stații este per is OTF are deți li e ță de tra sport fero iar el puți de tip C și
altor operatori are au a es pe li iile stației, pe aza î țelegerilor o tra tuale.
Ser i iile oferite de ătre CFR i
5.

adrul stațiilor de traj și stațiilor teh i e sunt prezentate la capitolul

Sta iile de triaj și ele teh i e su t e io ate î lista ge erală a sta iilor di anexa 9 unde este
e ide iat tipul de trafi pe tru are su t des hise.
3.6.4. Linii de garare (depozitare)
Majoritatea stațiilor CFR au li ii pe tru gararea tre urilor. A este li ii pot fi folosite si pe tru
depozitarea aterialului rula t pe ter e s urt, î li ita apa itaților dispo i ile.
U ele sta ii are dispu de o apa itate e ede tară pot fi folosite pentru stațio area materialului
rula t pe tru o perioadă ai are de ti p. Disponibilitatea liniilor de depozitare depinde de gradul
de utilizare al acestor linii. Situa ia sta iilor are au li ii disponibile pentru depozitarea vagoanelor
poate fi o i ută de la Dire ia Trafi .
A esul la li iile de garare depozitare este per is OTF are deți li e ță de tra sport fero iar el
puți de tip C și altor operatori are au a es pe li iile stației, pe aza î țelegerilor o tra tuale.
Serviciile oferite de ătre CFR pentru liniile de garare (depozitare) sunt prezentate la capitolul 5.
3.6.5. Infrastructuri pentru î tre i ere
CFR u de i e fa ilită i pe tru î tre i erea aterialului rula t agoa e sau lo o oti e . CFR asigură
doar accesul la a este fa ilită i, deți ute de operatorii de ser i ii, în principal OTF.
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3.6.6. Alte Infrastructuri tehnice
CFR u deți e i stalații de urățare și de spălare, dar asigură a esul la a est tip de i frastru truri,
acolo unde este cazul.
În prezent CFR nu de i e alte infrastructuri tehnice cum ar fi detectarea defectelor la materialul
rula t, dete toare de osii î ălzite sau â tare pe tru aterialul rula t.
CFR are î să î urs de derulare proie te pe tru dotarea u dete toare de osii î ălzite, u ărătoare
de osii și â tare pe tru aterialul rula t, are or fi indicate după i ple e tare.
3.6.7. I frastru turile portuare

ariti e şi fluviale legate de a tivită i feroviare

CFR asigură utilizarea i frastru turilor fero iare portuare ariti e și flu iale deți ute de CFR,
pre u și a esul la i frastru turile portuare ariti e și fluviale deți ute de alți age ți.
A esul la a este i frastru turi este per is OTF are deți li e ță de tra sport fero iar el puți de
tip C și altor operatori are au a es pe li iile stației, pe aza î țelegerilor o tra tuale.
Ser i iile oferite de ătre CFR pe tru i frastru turile portuare su t preze tate la apitolul .
3.6.8. I frastru turi de i terve ție
CFR deți e ur ătoarele i frastru turi de i ter e ție î ederea resta ilirii ir ulației fero iare și a
î lăturării efe telor a ide telor fero iare pre u și a ti pului efa ora il:
- trenuri macara;
- vagoane de ajutor;
- tren de ajutor cu vinciuri hidraulice;
- pluguri de zăpadă si ple;
- pluguri de zăpadă hidrauli e;
- drezi e

ultifu țio ale.

3.6.9. Infrastructuri pentru alimentare cu combustibil
CFR u de i e fa ilită i de ali e tare u o usti il pe tru ijloa ele de re or are ale OTF. A este
fa ilită i su t a plasate de regulă î depouri sau re ize şi su t î proprietatea OTF. CFR asigură
accesul la aceste infrastructuri, acolo unde este cazul.

3.7.

DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII

CFR, în calitatea sa de administrator al infrastructurii publice, are rolul de a integra infrastructura
fero iară a io ală î para etrii teh i i şi opera io ali pe tru a fi parte o pati ilă şi i teropera ilă
u re eaua fero iară europea ă.
Moder izarea i frastru turii fero iare izează î pri ipal sporirea atra ti ită ii pe tru tra sportul
fero iar pri reşterea itezei a i e de ir ula ie, pe se iu i di adrul re elei i teropera ile TENT, Coridoarele IV şi IX , la 140k /h pe tru tre urile de pasageri şi la
k /h pe tru tre urile
de ărfuri. Preze tarea proie telor de oder izare se găseşte în anexa 24.
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ALOCAREA CAPACITĂ ILOR DE INFRASTRUCTURĂ

INTRODUCERE

Alo area apa ită ilor de i frastru tură este regle e tată de ap. IV, se țiu ea di din Legea
202/2016 şi de Regula e tul pe tru alo area apa ita ilor de i frastru tură fero iară (HG
1696/2006 – in curs de actualizare). In o for itate u a estea, orga is ul de alo are a apa ită ilor
de i frastru tură î Ro â ia este CFR, î alitate de ad i istrator de i frastru tură i depe de t de
a ti ită ile spe ifi e u ui OTF.
Capa ită ile de i frastru tură disponibile sunt alocate de CFR pe aza soli itărilo OTF, pre u
altor soli ita ți.

și a

Ori e tra za ie î tre OTF pri i d apa ită ile de i frastru tură alo ate este i terzisă şi o du e la
rezilierea contractului de acces, u e epția soli ita ților are u su t OTF, î odițiile legii
/
.
CFR satisfa e pe ât posi il toate ererile de apa ită i de i frastru tură, î fu ție și de
dispo i ilitatea i frastru turi fero iare. CFR a putea, î adrul pro edurii de progra are şi de
oordo are, să a orde prioritate a u itor ser i ii pre ăzute la art. şi di Legea
/
.
Dreptul de utilizare a apa ită ilor de i frastru tură sta ilite su for e de trase se alo ă OTF sau
altor soli ita ți, pe tru o durată a i ă orespu zătoare u ei si gure perioade de valabilitate a
grafi ului de ir ula ie.
Î azul î are u OTF i te io ează să soli ite o apa itate de i frastru tură î ederea prestării
u ui ser i iu de tra sport i ter a io al de ălători, a esta tre uie să i for eze ad i istratorul de
infrastructură şi Co siliul ațio al de supraveghere din domeniul feroviar, în conformitate cu
prevederile art. 38 din Legea 202/2016.

4.2.

DESCRIEREA PROCESULUI

Alo area apa ită ilor de i frastru tură se fa e de ătre CFR î

alitate de orga is

de alo are.

Regula e tul pe tru alo area apa ită ilor de i frastru tură este prezentat în anexa 15.
CFR ur ăreşte î depli irea pro edurilor de alo are şi ur ăreşte alo area traselor pe o
e hita ilă şi edis ri i atorie şi u respe tarea pre ederilor legale.
Cererile pe tru o i erea u or apa ită i de i frastru tură pot fi depuse o for

ază

legii de ătre:

- OTF are au î heiat o tra tul de a es pe i frastru tură u CFR, conform Regulamentului
de alocare;
- de ătre alți soli ita ți în conformitate cu prevederile Legii 202/2016, care au încheiat
o e ții de a es.
Cererile operatorilor de tra sport fero iar străi i şi ale grupurilor i ter a io ale o stituite di a eşti
operatori su t a eptate î o di iile legii şi ale a ordurilor şi o e iilor i ter a io ale la care
România este parte.
Trasele alocate sunt publicate în livretele cu mersul trenurilor.
CFR este orga is ul de alo are şi pe tru se iile ei teropera ile î hiriate gestio arilor de
i frastru tură fero iară ei teropera ilă ( ezi defi i ia de la art. 1.10 din DRR)
CFR o sultă păr ile i teresate î legătură u proie tul grafi ului de ir ula ie, lăsâ d la latitudi ea
a estora să prezi te o ser a ii în decurs de el pu i o lu ă. Păr ile i teresate su t toate păr ile are
au depus o erere de apa ită i de i frastru tură, pre u şi elelalte păr i are dores să for uleze
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o e tarii referitoare la i flue a pe are grafi ul de ir ula ie ar putea să o ai ă asupra apa ită ii
lor de a fur iza ser i ii fero iare, pe perioada ala ilită ii grafi ului de ir ula ie.

4.3.

CALENDARUL PENTRU CEREREA ȘI ALOCAREA TRASELOR

4.3.1. Termene pentru elaborare mers tren
Ter e ele pe tru ela orarea ersului de tre soli itarea, a alizarea şi ela orarea ersului de tre
CFR sunt prezentate în programul procesului de alocare a apa ită ilor de i frastru tură di cadrul
Regula e tului arătat î anexa 15. Acesta este întocmit în conformitate cu prevederile anexei VII din
Legea 202/2016, pre u şi u apitolul III di HG
/
.
În cadrul organismelor feroviare specifice, CFR parti ipă î preu ă u ad i istratorii de
i frastru tură di alte state la o e irea traselor i ter a io ale, î ai te de î eperea o sultărilor
asupra oului grafi de ir ula ie.
4.3.2. Ter e e pe tru ererile de trasă de ulti

o e t (ad-hoc)

OTF pot adresa cereri de alocare a treselor de ultim moment după i trarea î
tren.
CFR a răspu de î tr-u ter e ât ai s urt u puti ă şi, î ori e az, î
lu rătoare, u or ereri de ulti
o e t pe tru trase i di iduale.

igoare a

ersului de

ur ătoarele

zile

I for a iile pri i d apa ită ile de i frastru tură eutilizate şi dispo i ile su t puse la dispozi ia
tuturor soli ita ilor are ar putea fi i teresa i să utilizeze a este apa ită i.
CFR poate efe tua, da ă este azul, o e aluare a e esită ii e i erii u ei rezer e de apa itate de
i frastru tură, î adrul grafi ului de ir ula ie defi iti , are să îi per ită să răspu dă rapid ererilor
pre izi ile de ulti
o e t pe tru apa ită i.

4.4.

PROCESUL DE ALOCARE A CAPACITĂ ILOR DE INFRASTRUCTURĂ

Pro esul de alo are a apa ită ilor se fa e î
HG 1696/2006 .

o for itate u prevederile din Legea 202/2016 şi ale

4.4.1. Procesul de coordonare
CFR ur ăreşte î depli irea pro edurilor de alo are şi ur ăreşte alo area traselor pe o
e hita ilă şi edis ri i atorie şi u respe tarea pre ederilor legale.

ază

Î

azul î are, pe par ursul pro esului de progra are pre ăzut a terior, CFR se o fru tă u u ele
ereri de trase o ure te, se a strădui a pri tr-o oordo are a ererilor să asigure o ât ai u ă
adaptare a acestora.
Pentru aceasta CFR va propune OTF trase diferite de cele care au fost solicitate.
Solu io area e e tualelor o fli te de trase se va face prin consultarea CFR cu OTF respectivi.
CFR a o u i a ătre OTF, î s ris,

odul de solu io are î ter e de

a i

zile lu rătoare.

4.4.2. Procesul de rezolvare a conflictelor
Pri ipiile are regle e tează pro edura de oordo are su t defi ite şi su t arătate î anexa 16.
OTF poate adresa ătre CFR o o testa ie pri i d alo area apa ită ilor de i frastru tură. CFR va
o u i a ătre OTF, î s ris, odul de solu io are î ter e de a i
zile lu rătoare.
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4.4.3. I frastru tură saturată defi i ie, riterii de prioritate
Î
situa ia î are, după oordo area traselor soli itate şi după o sultarea soli ita ilor, se
do edeşte ă satisfa erea fa ora ilă a tuturor ererilor de apa ită i de i frastru tură este
i posi ilă, CFR a de lara i ediat se iu ea de i frastru tură respe ti ă a fii d i frastru tură u
apa itate saturată. Se a pro eda î
od si ilar şi î azul i frastru turilor despre are se poate
prevedea ca într-un viitor apropiat vor avea o capacitate i sufi ie tă, o for art. , p t.
di
Legea 202/2016.
Lista dista elor de larate de CFR a fii d se iu i de i frastru tură u apa itate saturată este
preze tată î anexa 17.
Criteriile de prioritate î alo area apa ită ilor de i frastru tură su t sta ilite pri Ordi al MT şi su t
prezentate în anexa 18.
CFR a alizează periodi apa ită ile de i frastru tură, î ederea sta ilirii restri iilor de apa ită i de
i frastru tură are u per it a ererile de trase să poată fi satisfă ute î
od orespu zător.
4.4.4. Impactul Acordurilor – cadru
Vezi art. 2.3.1 din DRR

4.5.

ACORDAREA DE CAPACITĂȚI PENTRU ÎNTRE INERE, REPARA II ŞI MODERNIZĂRI

În cadrul programului de alocare CFR va e ide ția apa ită ile de i frastru tură e esare î
efe tuării lu rărilor de î tre i ere trase, i ter ale li ere de ir ula ie î grafi , et . .

4.6.

ederea

REGULI DE ANULARE SAU NEUTILIZARE A TRASELOR

Anularea (neutilizarea) sau revocarea traselor alocate unui OTF se face în o di iile HG 1696/2006 Regula e tul pe tru alo area apa ită ilor de i frastru tură fero iară prezentat în anexa 15 .
. . . Suspe darea a esului la i frastru tura feroviară
În azul î târzierii la plată fa ă de ter e ul de s ade ă a fa turii afere te TUI, CFR poate suspe da
total sau parțial a esul pe i frastru tura fero iară pe tru tre urile OTF aflat î î târziere. A eastă
pre edere este î

o orda ă u pre ederile art.

di HG

/

. A eastă

ăsură i lude și

ăsuri de restri țio area a a esului tre urilor OTF la i frastru tura fero iară.
Prevederi specifice sunt cuprinse în contractul de acces standard prezentat în anexa 4 din DRR.
CFR poate suspenda accesul pe i frastru tura fero iară al MR al OTF, î
teh i e are pot afe ta sigura a ir ula iei fero iare, î

azul depistării u or ereguli

o for itate u a e a

di Co tra tul de

acces standard.

4.7.

TRANSPORTURI EXCEP IONALE SAU CU MĂRFURI PERICULOASE

OTF tre uie să a izeze ătre CFR ir ula ia u ui tra sport e ep io al (ca dimensiune de gabarit,
sar i ă pe osie sau sar i ă pe etru li iar, vagoane speciale etc.), sau u ărfuri peri uloase la
solictarea alo ării trasei sau cel mai târziu la programarea in ir ula ie a tre ului u u astfel de
transport, î ederea asigurării tratării a estuia.
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MĂSURI SPECIALE ÎN CAZUL UNOR PERTURBĂRI ALE CIRCULAȚIEI

Î azul u or pertur ări ale ir ula iei tre urilor, pro o ate de o pro le ă de atură tehnică, de un
accident feroviar, de o dițiile eteo efa ora ile sau de altă situație imprevizibilă, CFR este abilitat
să ia toate ăsurile e esare pe tru restabilirea situa iei normale. I a elași ti p a izează
organismele interesate.A izarea şi er etarea a ide telor şi a i ide telor fero iare se fa e î
o for itate u Regula e tul de i estigare a a ide telor şi a i ide telor, de dez oltare şi
î u ătă ire a sigura ei fero iare pe ăile ferate apro at pri HG
/
.
4.8.1. Principii (procedurile existente si aranjamente contractuale)
În cazuri urgente, î ur a ărora infrastructura este temporar i utiliza ilă, trasele alo ate pot fi
a ulate fără prea iz, pe durata e esară pe tru resta ilirea ir ula iei. CFR poate soli ita OTF să-i
pu ă la dispozi ie ijloa ele are esti ează ă su t ele ai ade ate î s opul resta ilirii î el ai
s urt ti p a situa iei or ale, î o di iile sta ilite î o tra tul de a es şi î regle e tările î
vigoare.
În asemenea cazuri, CFR propune OTF rute alternative de circulație.
4.8.2. Reguli opera io ale
Pentru redresarea ir ula iei tre urilor afe tată de pertur ări ale grafi ului de ir ula ie se apli ă
prevederile Regula e tului pe tru ir ula ia tre urilor şi a e ra ehi ulelor fero iare r.
/2005
şi Regulamentului de semnalizare nr.004/2006 (vezi art. 2.4 din DRR).
4.8.3. Pro le e prevăzute (programate)
In cazul afe tării ir ula iei tre urilor datorită u or pro le e pre ăzute sau programate (cum ar fi de
e e plu î hiderile de li ie OTF su t a iza i în timp util şi sunt oferite rute alternative de ir ulație.
4.8.4. Pro le e eprevăzute
I azul pertur ării ir ula iei tre urilor datorită u or pro le e epre ăzute u ar fi î hiderile
accidentale de linie), pe tru redresarea ir ula iei se apli ă pre ederile di I stru țiu ile î igoare.
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5. CAPITOLUL 5 SERVICII
5.1.

INTRODUCERE

Grupele de servicii prestate de CFR ătre OTF sunt cele pre ăzute î a e a r. II la Legea 202/2016:
- pachetul minim de acces;
- a esul, i lusi a esul pe alea ferată, la i frastru turile de ser i ii, î
şi la ser i iile fur izate î adrul a estor i frastru turi;

azul î

are a estea e istă,

- servicii suplimentare;
- servicii auxiliare.
Detalierea a estor ser i ii este preze tată î

5.2.

o ti uare î

adrul a estui arti ol.

PACHETUL MINIM DE ACCES

Pa hetul i i de a es reprezi tă prestațiile fur izate de CFR pe tru a per ite el pu i tra zitul
u ui tre pe re ea, fără ser i ii de a e ră sau re ali e tare.
CFR fur izează ori ărui soli ita t/OTF, în mod nediscriminatoriu, î
infrastructurii feroviare, pachetul minim de acces, care curprinde:

fu

ie de dispo i ilitatea

a) tratarea ererilor pe tru a ordarea de apa ită i de i frastru tură fero iară;
Reprezi tă a ti itatea de a alizare a ererilor de capacitate a soli ita ților pe tru ir ulația tre urilor
î tre doua stații ale rețelei fero iare, în principiu pe perioada de valabilitate a unui mers de tren, în
fu ție de apa itatea și caracteristicile rutei solicitate. Aceasta include determinarea timpilor de
mers ,elaborarea și asa
pre u

larea traselor pe tru proiectarea graficului de ir ulație al trenurilor

și alo area traselor. Pe tru tre uri spe ial o a date și pentru cele u ir ulație o azio ală

a eastă prestație este tarifată separat.
b) dreptul de utilizare a capacită ilor de i frastru tură a ordate;
Reprezi tă progra ul de ir ulație (lunar, decadal sau zilnic) al trenurilor elaborat și apro at de CFR
pe aza ererilor OTF, î

o for itate u regle e tările î

c) utilizarea infrastructurii feroviare, inclusiv a

igoare.

a azurilor și a jo țiu ilor;

Reprezi tă utilizarea propriu-zisă a infrastructurii feroviare a trenurilor OTF conform traselor alocate
și/sau a progra ului de ir ulație.
d) conducerea traficului feroviar, inclusiv semnalizarea, reglementarea, activitatea de
dispe erat pre u

şi o u i area şi fur izarea de i for a ii pri i d ir ula ia tre urilor;

Reprezi tă a ti itatea de dirijare a trafi ului fero iar la i elul stru turilor orga izatori e regio ale și
la i elul stațiilor de ale ferată pri i ter ediul i stalațiilor de se

alizare și sigura ță, pre u

și

fur izarea de i for ații pri i d ir ula ia tre urilor.
e) utilizarea e hipa e telor de ali e tare ele tri ă pe tru ure tul de tra iu e, da ă su t
disponibile (nu include furnizarea energiei electrice);
Reprezi ta pu erea la dispoziția ehi olelor feroviare u tra țiu e ele tri ă ale OTF a elementelor
siste ului de ali e tare u e ergie ele tri ă de tra iu e a liniei de contact e esare distri uției
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acesteia.
f)

toate elelalte i for a ii e esare i trodu erii sau operării ser i iilor pe tru are au fost
a ordate apa ită ile de i frastru tură.

Reprezi tă pu erea la dispoziția OTF datelor privind starea infrastructurii.
Modul de tarifare al acestui pachet de servicii este prezentat la cap.6 din DRR.
CFR oferă accesul pri i ter ediul re elei la i frastru turile de ser i ii, aşa u

este definit mai sus,

î fu

ie de dispo i ilitatea i frastru turii fero iare.

5.3.

ACCESUL, INCLUSIV ACCESUL PE CALEA FERATĂ, LA INFRASTRUCTURILE DE SERVICII,
ÎN CAZUL ÎN CARE ACESTEA EXISTĂ, ŞI LA SERVICIILE FURNIZATE ÎN CADRUL
ACESTOR INFRASTRUCTURI

Aceasta reprezi tă prestațiile fur izate de CFR pe tru accesul pe alea ferată, la ur ătoarele
i frastru turi de ser i ii și la ser i iile fur izate î adrul a estor i frastru turi (acolo unde acestea
e istă și pot fi fur izate :


pe tru trafi ul de

arfă:

a ter i ale de arfă;
stațiile de triaj și i frastru turile de for are a tre urilor, i lusi i frastru turi pe tru
c) linii de garare;
d) infrastructuri de întreți ere;
e alte i frastru turi teh i e, i lusi i stalații de urățare și de spălare;
f i frastru turile portuare ariti e și i terioare legate de a ti ități fero iare;
g i frastru turile de i ter e ție;
h) infrastructuri de alimentare cu combustibil.


a e ră;

pe tru trafi ul de ălători

a)gările pe tru ălători, lădirile a estora și elelalte i stalații,i lusi afișarea i for ațiilor despre
ălătorie și a plasa e tul ade at pe tru serviciile de emitere a biletelor;
b)stațiile și i frastru turile de for are a tre urilor, i lusi i frastru turi pe tru a e ră;
c)linii de garare;
d)i frastru turi de î treți ere;
e)alte i frastru turi teh i e, i lusi i stalații de urățare și de spălare;
f)i frastru turile de i ter e ție;
g) infrastructuri de alimentare cu combustibil.

Modul de tarifare al acestor servicii este prezentat la cap.6 din DRR.
Pe tru i frastru turile de ser i ii deți ute de alți age ți, a eștia pot sta ili o diții spe ifi e.
5.3.1. Accesul la infrastructurile de servicii
OTF îşi pot e ercita dreptul de a beneficia, pe o baza nediscriminatorie, de accesul, inclusiv accesul
pri i ter ediul re elei CFR, la i frastru turile de ser i ii şi la ser i iile fur izate a estora.
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A easta se referă la serviciile prestate de CFR pentru asigurarea accesului pe alea ferată î adrul
infrastructurilor de servicii administrate de CFR, pre u și la fur izarea de ătre CFR a serviciilor
specifice în cadrul acestor infrastucturi.
Aceste servicii sunt asigurate în mod nediscriminatoriu, iar cererile OTF nu pot fi respi se de ât da ă
e istă op iu i alter ati e, î o di iile pie ei. Tarifele pentru aceste servicii sunt cuprinse în cadrul
tarifelor arătate la cap. 6 din DRR.

5.3.1.1. Sta iile de ălători
Furnizarea serviciului de acces al pu li ului ălător la stațiile de ălători i pli ă a esul î incinta
sta iilor, la peroanele şi spa iile din sta ii destinate acestora, săli de aşteptare, ase de ilete,
fa ilități pe tru i for area pu li ului ălător, pe tru î ar are/de ar are şi/sau aşteptarea
trenurilor OTF care au încheiat cu CFR contract de acces.
Serviciile furnizate de CFR pentru utilizarea acestor terminale pre u
supuse unor tarife specifice care sunt prezentate la cap. 6 din DRR.

şi a fa ilită ilor afere te sunt

CFR asigură i li ita posi ilităților a plasa e tul ade at pe tru ser i iile de e itere a
legiti ațiilor de ălătorie de ătre OTF. Detalii, i lusi tarifele afere te se pot soli ita direct la
ser i iile o er iale ale Su ursalelor Regio ale de Cale Ferată ale CFR.
5.3.1.2. Termi alele de

ărfuri

Ter i alele de ărfuri deți ute de CFR pot fi linii spe ializate pe tru î ăr are - des ăr are, ra pe
sau agazii are aparți CFR.
De asemenea, pot exista linii industriale sau terminale multimodale pri ate are apar i u or age i
economici sau OTF și are su t ra ordate la i frastru tura CFR .
CFR asigură dreptul de acces la toate aceste terminale, în conformitate cu prevederile legale în
vigoare.
Serviciile furnizate de CFR pentru utilizarea infrastructurii de acces la terminale sunt supuse unor
tarife specifice care sunt prezentate la cap. 6 din DRR.
Pentru utilizarea terminalelor are u apar i CFR, proprietarii pot solicita alte tarife specifice.
5.3.1.3. Infrastructuri din sta iile de triaj şi de for are a tre urilor, i luzând infrastructuri de
a evră
CFR asigură ser i iile e esare pe tru a esul pe alea ferată î adrul i frastru turilor sale de
ser i ii î ederea utilizării logisti ii afere te di stațiile de triaj, a i frastru turilor de for are a
tre urilor pre u și a elor de a e ră.
A esul î sta iile de triaj și î stațiile u grupe de a e ră este permis OTF care au încheiat cu CFR
contract de acces. Stațiile respe ti e tre uie să fie pe ruta se iilor de ir ula ie di ertifi atul de
sigura ă.
Serviciile pentru accesul la aceste infrastructuri sunt asigurate de CFR, iar opera iile de a e ră
propriu-zise su t e e utate de ătre OTF sau de ătre age i e o o i i de i ători de li ii ferate
industriale sau de ătre alți age ți.
Serviciile furnizate de CFR pentru utilizarea infrastructurii de acces la aceste terminale sunt supuse
unor tarife specifice care sunt prezentate la cap. 6 din DRR.
CFR u de i e MR şi nu efe tuează opera ii de

a e ră.
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5.3.1.4. Liniile de garare (depozitare)
CFR asigură serviciile necesare pe tru a esul pe alea ferată î ederea folosirii liniilor cu utilizare
redusă, respectiv a liniilor de depozitare di statii pe tru stațio area aterialului rula t. CFR poate
per ite a esul și stațio area aterialului rula t și pe alte li ii di sta ii î li ita apa ită ii, fără a se
afe ta dispo i ilitatea li iilor de ir ula ie sau de a e ră.
Serviciile furnizate de CFR pentru utilizarea infrastructurii de acces la aceste linii sunt supuse unor
tarife specifice care sunt prezentate la cap. 6 din DRR.
5.3.1.5. Infrastructuri pentru î tre i ere
CFR u de i e e tre de î tre i ere. A estea apar i u or OTF sau altor age i e o o i i spe ializa i.
CFR asigură dreptul de acces pe i frastru tura fero iară la aceste centre sau infrastructuri pentru OTF
sau age ii are au a est drept sta ilit de ătre de i ătorul e trelor şi u respe tarea pre ederilor
legale în vigoare.
Serviciile furnizate de CFR pentru utilizarea infrastructurii sale de acces la aceste terminale sunt
supuse unor tarife specifice care sunt prezentate la cap 6 din DRR.
5.3.1.6. Alte infrastructuri tehnice, inclusiv i stalații de urățare și spălare
CFR u de i e infrastructuri tehnice. A estea apar i u or OTF sau altor age i e o o i i spe ializa i.
CFR asigură dreptul de a es pe i frastru tura fero iară la a este e tre sau i frastru turi pe tru OTF
sau age ii are au a est drept sta ilit de ătre de i ătorul e trelor şi u respe tarea pre ederilor
legale în vigoare.
Serviciile furnizate de CFR pentru utilizarea infrastructurii sale de acces la aceste terminale sunt
supuse unor tarife specifice care sunt prezentate la cap. 6 din DRR.
5.3.1.7. Infrastructuri portuare

ariti e și fluviale

CFR asigură a esul la i frastru turile portuare ariti e sau fluviale dețiute de CFR. În cazul în care
aceste infrastructuri apar i altor age i e o o i i spe ializa i, CFR asigură dreptul de a es pe
i frastru tura fero iară la a este i frastru turi pe tru OTF sau age ii are au a est drept sta ilit de
ătre de i ătorul i frastru turii sau de ătre operatorul de ser i ii şi u respe tarea pre ederilor
legale în vigoare. Serviciile furnizate de CFR pentru utilizarea infrastructurii de acces la aceste
terminale sunt supuse unor tarife specifice care sunt prezentate la cap 6 din DRR.
5.3.1.8. Infrastructuri de i terve ție
CFR asigură i ter e ția pe tru resta ilirea o ti uității trafi ului fero iar î
azul u or
accidente/incidente feroviare, u ijloa e de i ter e ție spe ifi e ago de ajutor, tre de
i ter e ție, a ara fero iară, et . . Asigurarea acestor ser i ii este upri să î adrul tarifelor
arătate la cap.6 din DRR.
5.3.1.9 Infrastructuri de alimentare cu combistibil
CFR u asigură fur izarea de o usti il și u deți e astfel de i frastru turi. CFR asigură dreptul de
acces pe i frastru tura fero iară la a este i frastru turi, pe tru OTF sau age ii are au a est drept
sta ilit de ătre de i ătorul i frastru turii sau de ătre operatorul de ser i ii şi u respe tarea
prevederilor legale în vigoare.
Serviciile furnizate de CFR pentru utilizarea infrastructurii sale de acces la aceste terminale sunt
supuse unor tarife specifice care sunt prezentate la cap. 6 din DRR.
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Furnizarea de servicii în cadrul infrastructurilor de servicii

5.3.2.1. Acces convoi, ma evră, depozitare
CFR asigură a esul pe alea ferată î adrul i frastru turilor de ser i ii și furnizarea de servicii în
cadrul acestor infrastructuri inclusiv suportul logistic necesar i frastru tura, i stala ii de
semnalizare, efectuare parcursuri, etc.) .
5.3.2.2. Alte servicii
Acolo unde sunt disponibile, CFR poate oferi şi alte ser i ii.

5.4.

SERVICII SUPLIMENTARE

Prin servicii suplimentare se înțeleg prestațiile pe are CFR le fur izează la erere, ătre OTF. Aceste
servicii sunt prezentate în anexa 5 la contractul de acces.
În conformitate cu a e a II la Legea
/
presta iile suplimentare pot cuprinde :
a) ure tul de tra iu e;
b) preî ălzirea tre urilor de ălători;
c) asiste ță pentru tra sporturi e eptio ale şi
d) alte servicii suplimentare.

ărfuri peri uloase;

Da ă CFR fur izează u ul di tre ser i iile supli e tare preze tate, la ererea u ui OTF, atu i
tre uie să le fur izeze ori ărui OTF are soli ită a est lu ru.
Ser i iile supli e tare su t pre ăzute î

o tra tul de a es.

Modul de tarifare al acestor servicii este prezentat la cap.6 din DRR.
5.4.1. Cure tul de tra iu e
Cure tul de tra iu e reprezi tă de fapt fur izarea e ergiei ele tri e de tra iune (eet) prin sistemul
de alimentare distri u ie a eet, prezentat la art. 5.2 - e), pe ăile ferate electrificate, pentru OTF
are utilizează aterial rula t u ită i otoare u tra iu e ele tri ă.
Furnizarea eet se asigură de CFR prin intermediul filialei sale specializate, SC „Electrificare CFR SA
pe baza unui contract de furnizare încheiat de ătre a easta cu fiecare OTF care are deja încheiat un
contract de acces cu CFR. Contractul de furnizare a eet este cel prezentat la art. 3.3.2.6. Modelul
cadru al contractului de furnizare a eet este prezentat în anexa 19.
Tarifele aferente serviciului de furnizare a eet pri siste ul de ali e tare u e ergie ele tri ă de
tra iu e su t prezentate la cap. 6.
Pentru detalii privind aceste contracte:
S.C. „Electrificare CFR” S.A.
Adresa: Bd. Di i u Goles u r. Se tor Bu urești
Telefon: 021-3192512
Fax: 021-3119838
Web: www.electrificarecfr.ro
Director Exploatare: I g. Gă uroi Gheorghe
E-mail: gheorghe.gaburoi@cfr.ro
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5.4.2. Servicii spe ifi e pe tru tre uri de ălători
Î u ele grupe teh i e ale u or sta ii de ălători e istă i stala ii ele tri e pe tru preî ălzirea
agoa elor de ălători, o e tate la o toare separate. Plata e ergiei afere te se fa e de ătre OTF
are foloses i stala iile respe ti e, la u tarif regle e tat propor io al u e ergia o su ată
conform cap.6 din DRR.
Per tru ali e tarea u apă a tre urilor de ălători, ser i iile su t asigurate de ătre OTF.
5.4.3. Servicii pe tru tra sporturi e ep io ale si

ărfuri peri uloase

CFR asigură prestarea serviciilor necesare pentru transporturi excep io ale sau ărfuri periculoase în
o di iile pre ăzute la art. 2.5 respectiv 2.6. din DRR. Tarifele pe tru a este ser i ii su t pre ăzute la
cap.6 din DRR.
5.4.4. Alte servicii suplimentare
CFR poate oferi şi alte ser i ii adi io ale da ă a estea sunt disponibile, la solicitarea OTF pe baza
unor tarife prezentate la cap. 6 din DRR.

5.5.

SERVICII AUXILIARE

Prin servicii auxiliare se î țeleg a ele prestații are su t fur izate opțio al de ătre CFR sau de ătre
alți fur izori, la ererea OTF, pri î țelegerea părților contractante.
OTF pot solicita în plus CFR sau altor fur izori u set de presta ii au iliare cum ar fi:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

a esul la re eaua de tele o u i a ii;
fur izarea de i for a ii supli e tare;
verificarea tehnica a materialului rulant;
servicii de emitere a iletelor de ălătorie î sta iile de pasageri;
ser i ii spe ializate de î tre i ere grea;
alte prestații.

Aceste servicii sunt prezentate în contractul de acces.
Modul de tarifare al acestor servicii este prezentat la cap.6 din DRR.
5.5.1.

Ac esul la re eaua de tele o u i a ii

OTF au a es la re eaua de tele o u i a ii fero iare terestre şi radio are este gestio ată de ătre SC
„Tele o u i a ii CFR SA și are fu țio ează su autoritatea MT.
CFR asigură î adrul setului i i de presta ii art. . di DRR o u i ările sol – locomotivă în
conformitate cu prevederile în vigoare. Pentru aceasta OTF tre uie să de i ă ijloa ele teh i e
e esare sta ii de radio-telefon) în stare de fu io are pe ijloa ele de tra iu e pe are le
utilizează pe i frastru tura fero iară a CFR.
Pentru asigurarea echipamentelor specifice, OTF se pot adresa SC „Tele o u i a ii CFR SA.
Datele tehnice necesare pentru utilizarea re elei de tele o u i a ii radio sunt prezentate la art.
3.3.3.3 - Sistemul de telecomuni a ii radio.
Pentru utilizarea re elei de tele o u i a ii terestre o e io ale) şi radio gestio ată de SC
„Tele o u i a ii CFR SA, OTF tre uie să încheie o e ii (contracte) spe ifi e u a eastă societate.
Tarifele aferente sunt prezentate în cap.6 din DRR.
Rela ii supli e tare o ta t :
42

Co pa ia Na io ală de Căi Ferate
CFR SA

Documentul de Referi ă al Re elei
CFR

ara: Ro â ia

01 aprilie 2017
Versiunea 7.0
Pagina: 43

SC „Tele o u i a ii CFR” SA
Bd. Dinicu Golescu nr.38, sector 1
Bu ureşti
, Ro â ia
Director General: Ioan ALBU
Telefon:
+40 21 314 60 46
Fax:
+40 21 314 60 45
Email:
ioan.albu@tccfr.ro
Web:
www.telecomunicatiicfr.ro
5.5.2. Fur izarea de i for a ii supli e tare
CFR fur izează i for a ii supli e tare pri i d progra area şi ir ula ia tre urilor î principal prin
i ter ediul apli a iilor i for ati e ale CFR (sistemul IRIS – Information Railway Integrated System)
gestio ate de filiala sa spe ializată SC „I for ati a Fero iară SA pe aza u or o e ii (contracte)
specifice încheiate de această filială cu OTF. A este i for a ii se referă u ai la tre urile OTF î
auză şi u pot fi a esate de al i OTF.
În cazuri deosebite, CFR fur izează i for a ii supli e tare pri i ter ediul Dire iei Trafi , aşa u
este pre ăzut î o tra tele de a es î heiate u OTF.
I for a iile privind progra area tre urilor OTF se realizează e lusi pri i ter ediul apli a iilor
informatice specifice ale CFR (IRIS).
De ase e ea OTF pot să acceseze şi alte componente autorizate ale sistemului IRIS prin intermediul
- SC „Informatica Fero iară SA. Tarifele şi o di iile de apli are sunt prezentate la art. cap. 6 din
DRR.
Toate drepturile asupra datelor privind trasele trenurilor, ir ula ia şi a altor date spe ifi e a ti ită ii
de trafic e ide iate pri siste ele spe ifi e (informatice, tipărite, dispe erat, et apar in în
exclusivitate CFR SA.
Rela ii supli e tare o ta t :
SC „I for ati ă Feroviară” SA
Bd. Gării de Nord r. , se tor
Bu ureşti
, Ro â ia
Director general: A d Sergiu i ea u
Telefon:
+40 21 311 98 36
Fax:
+40 21 223 27 79
andy.ticmeanu@infofer.ro
E-mail:
Tel Mobil:
+40 744 337 369
Web:
www.infofer.ro
5.5.3. Verifi area teh i ă a materialului rulant
CFR nu are în obie tul de a ti itate şi u oferă ser i ii de i spe ie (revizie) la materialul rulant si nu
de i e deo a dată detectoare de osii încinse.
Ser i iile de i spe ie teh i ă a aterialului rula t su t asigurate de ătre OTF şi su t î
responsabilitatea lor directă sau prin intermediul unor furnizori agre e ta i de ătre ONFR di
cadrul AFER.
Pe tru rela ii supli e tare referitoare la agre e tarea a estor age i :
Organismul Notificat Feroviar Român – ONFR
Calea Grivi ei 393, Sector 1
Cod 010719 Bucuresti ROMÂNIA
Director: Mircea-Cristia ARNĂUTU
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+40 21 307 79 00
+40 21 316 42 58
+40-21-316 05 97
marnautu@afer.ro
www.afer.ro/rom/onfr

5.5.4. Serviciul de emitere a iletelor de ălătorie
Acolo unde are posibilitatea, CFR poate oferi serviciul de emitere a iletelor de ălătorie, pe ază de
o e ție separată.
5.5.5. Servi ii spe ializate de î treți ere
CFR oferă ser i ii de î treți ere
separate.

e a izată a ăii

e a izată a ăii î fu ție de dispo i ilități, pe ază de o eții

5.5.6. Alte servicii auxiliare
CFR poate oferi şi alte ser i ii au iliare da ă a estea su t dispo i ile, la soli itarea OTF pe aza u or
tarife prezentate la cap. 6 din DRR, sau pe ază de de iz.
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6. CAPITOLUL 6 TARIFE PENTRU UTILIZAREA INFRASTRUCTURII
Pentru utilizarea infrastructurii feroviare, OTF are î depli es o di iile arătate la art. 2.2.2 din DRR,
plătes u Tarif de Utilizare al I frastructurii (TUI) in conformitate cu prevederile Legii 202/2016, ale
OG /
și ale HG 581/1998.
Tariful de utilizare ai frastru turii fero iare TUI este regle e tat de OG /
, HG
/
, și
Legea 202/2016, iar metodologia de calcul al TUI este preze tată î Co tra tul de a ti itate al CFR u
MT și se regăsește î anexa 20 la DRR.
Tarifarea celorlalte servicii asigurate de CFR pentru utilizarea infrastructurii feroviare, necuprinse în
TUI, este supusă regle e tărilor CFR, i conformitate cu HG 5 /
şi ale Contractului de
activitate al CFR cu MT în vigoare precum și ale Legii 02/2016.

6.1.

PRINCIPIILE DE TARIFARE

a) Principiile de tarifare pe tru re eaua CFR su t sta ilite în conformitate cu Legea 202/2016, din
are preze tă

u e tras comentat:

„Tarifele de utilizare a i frastru turii fero iare şi a i frastru turii de ser i ii se plătes
ad i istratorului i frastru turii şi, respe ti , operatorului i frastru turii de ser i ii, iar a eştia le
utilizează la fi a area a ti ită ilor lor .
Pentru re uperarea î totalitate a osturilor suportate de ătre ad i istratorul i frastru turii, da ă
pia a per ite, pri ordi al

i istrului tra sporturilor se pot per epe

unor principii efi ie te, tra spare te şi

ajorări ale tarifelor pe aza

edis ri i atorii, gara tâ d totodată

o petiti itatea

opti ă a seg e telor pie ei fero iare şi respe tâ d sporurile de produ ti itate realizate de
operatorii de transport feroviar.
(Comentariu CFR: aceste prevederi nu î depli es

o di iile de apli a ilitate pe tru re eaua CFR)

Pe tru e itarea flu tua iilor dispropor io ate edorite, tarifele pre ăzute la ali .
e pri ate î

– (5) pot fi

edii al ulate pe tru o ga ă rezo a ilă de ser i ii de tra sport fero iar şi perioade. Î

toate situa iile,

ări ea relati ă a tarifului de utilizare a i frastru turii tre uie raportată la osturile

imputabile diferitelor servicii.
”Tarifele de utilizare a i frastru turii pre ăzute pot i lude u tarif are să refle te defi itul de
apa itate al se iu ii ide tifi a ile a i frastructurii pe durata perioadelor de saturare.
(Comentariu CFR: Deo a dată, în conformitate cu actele normative privind sistemul de TUI, acesta
nu include u tarif afere t azului de i sufi ie tă a apa ităţilor.
”Tarifele de utilizare a infrastructurii pot fi

odifi ate pe tru a i e o t de osturile efe telor asupra

ediului deter i ate de e ploatarea fero iară. Ori e astfel de

odifi are este difere iată î fu

ie

de amploarea efectelor produse.
(Comentariu CFR: Efectele asupra mediului trebuie cua tifi ate şi apli ate si ulta pe tru toate
modurile de transport. Deo a dată siste ul de tarifare la alte

oduri de transport nu ţi e sea a de
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costul efectelor pe care exploatarea le are asupra mediului.Ca urmare acesta nu poate fi aplicat nici
la CFR)
Ad i istratorul i frastru turii asigură o for itatea u dispozi iile Regulamentului de punere în
aplicare (UE) nr. 2015/429 al Comisiei din

artie

de sta ilire a

odalită ilor de ur at î

e pri eşte apli area tarifării pe tru ostul efe telor produse de zgo ot şi u alte
î apli are, adoptate de Co isia Europea ă, are sta iles

odalită ile de ur at î

eea

ăsuri de punere
eea e pri eşte

apli area tarifării pe tru ostul efe telor produse de zgo ot, i lusi durata apli ării, şi per it a
difere ierea tarifelor pe tru utilizarea i frastru turii să i ă sea a, după az, de sensibilitatea zonei
afe tate, î spe ial î

eea e pri eşte u ărul persoa elor afe tate, şi o pu erea tre ului u u

impact asupra nivelului de emisii sonore.
Orice modifi are a tarifelor de utilizare a i frastru turii pe tru a i e seama de costurile aferente
efe telor produse de zgo ot tre uie să spriji e modernizarea vagoanelor prin aplicarea celei mai
viabile tehnologii din punct de vedere economic care permite frânarea u u

i el s ăzut de zgo ot.

(Comentariu CFR: Deo a data CFR u apli ă tarife difere țiate pe tru a ţi e sea a de osturile
aferente efectelor zgomotului produs de materialul rulant al OTF)
Tarifarea osturilor de

ediu are deter i ă o reştere a alorii glo ale a î asărilor e re i

ad i istratorului i frastru turii este per isă doar da ă o astfel de tarifare este apli ată î
tra sportului rutier de

arfă, î

azul

o for itate u legisla ia U iu ii Europe e şi legisla ia a io ală.

(Comentariu CFR: Efe tele asupra

ediului tre uie ua tifi ate şi apli ate si ulta pe tru toate

modurile de transport teoria i ter alizării osturilor exter e . Deo a dată siste ul de tarifare la
alte

oduri de tra sport u ţi e sea a de ostul efe telor pe are exploatarea le are asupra

mediului.)
„Ad i istratorul i frastru turii poate i trodu e, pe tru to i utilizatorii i frastru turii, siste e de
redu eri pe tru flu uri de ir ula ie deter i ate, pri

are a ordă redu eri pe o perioadă li itată

pentru a încuraja dez oltarea u or oi ser i ii de tra sport fero iar sau redu eri are fa orizează
utilizarea unor linii folosite mult sub capacitatea lor.”
(Comentariu CFR: CFR apli ă redu eri de TUI pe tru trafi ul i ter a io al de

arfă î tre uri

complete în tranzit pe teritoriul României. .
Tariful de rezer are se apli ă î

o formitate cu art.18 din HG 1696/2006 privind Regulamentul

pe tru alo area apa ită ilor de i frastru tură fero iară şi este preze tat î anexa 15. Datorită
faptului ă î preze t e istă sufi ie te apa ități de i frastru tură, a est tarif u se apli ă. I

azul

se țiilor de larate u apa ități de i frastru tură saturate, u se alo ă trase OTF. Î a este azuri
trasele su t repartizate operati de ătre CFR pri progra ul de ir ulație
Nivelul tarifelor apli ate de CFR pe tru pu erea la dispoziție a i frastru turii fero iare este prezentat
la art. 6.3.
b) In cazul OIS, principiile tarifare tre uie sta ilite și pu li ate de a eștia.
c Gara iile finaciare
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Pentru a garanta îndeplinirea obligațiilor fi a iare ale OTF față de CFR, CFR soli ită constituirea de
ătre OTF/soli ita ți a u ei gara ții fi a iare î

o dițiile pre ăzute î Regula e tul de pu ere î

aplicare (UE) nr. 2015/10 al Comisiei Europene din 06 ianuarie 2015 privind criteriile aplicabile
soli ita ilor de apa ită i de i frastru tură fero iară.
Gara ția fi a iară este soli itată de CFR î

o dițiile î

are o fir ă spe ializată de e aluare a

rati gului de redit i di ă difi ultăți ale OTF î efe tuarea plăților de ătre OTF.
CFR a o tra tat ser i iul de e aluare a rati gului de redit u o fir ă spe ializată de e aluare a
ris ului, are a ordă u s or pu taj de e aluare pe o s ală î tre î tre
ris e tre

ris e tre

de res ut și

de s ăzut .

Pragul stabilit de CFR pe tru o stituirea gara iilor fi a iare îl reprezi tă i elul s orului de rati g
de credit sub valoarea 5 (risc peste nivelul mediu).
OTF al ăror s or de rati g de redit, sta ilit de ătre fir a de e aluare este su a est prag, tre uie
să o stituie o gara ie are să a opere aloarea pre izio ată a TUI pe tru el pu i două lu i de
trafic, sub una din formele:
1. depozit a ar de gara ie la dispozi ia CFR;
2 plăți î a a s î tr-un cont indicat de CFR;
3 s risoare de gara ie a ară are să pre adă ă s risoarea poate fi e e utată î

od

e o dițio at de CFR la pri a erere și fără i io altă for alitate;
4 poliță de asigurare î heiată la u asigurator legal î registrat şi autorizat pe teritoriul
României, are să pre adă ă polița poate fi e e utată î

od e o dițio at de CFR la pri a

erere și fără i io altă for alitate;
5 s risoare de gara ție e isă de ătre o i stituție fi a iară e a ară, legal î registrată şi
autorizată pe teritoriul Ro â iei, are să pre adă ă respe ti ul i stru ent de garantare
poate fi e e utat î

od e o dițio at de CFR la pri a erere și fără i io altă for alitate.

Detalii pri i d gara ia se găses î

apitolul di

o tra tul de a es sta dard a e a di DRR .

6.1.1. Pachetul minim de acces
Pentru asigurarea pachetului
i i de prestații pre ăzut î Legea
/
și î o tra tele de
acces, CFR percepe TUI, care este stabilit la nivelul costurilor directe înregistrate de CFR cu
asigurarea serviciilor respective.
a) Principii de calcul
TUI se calculează și pe tru fie are tre

ir ulat, pe

aza ele e telor pre ăzute la art.

. di

metodologie prin apli area alorilor oefi ie ților tarifari de ază î for ula de al ul a TUI.
Pe li iile de ale ferată dotate u siste e de ele trifi are, TUI i lude osturile echipamentului
electric, numai pentru trenurile

are utilizează tra țiu ea ele tri ă. Aceasta nu include î să

contravaloarea curentului (energiei electrice) de tra iu e are este arătat la art. 5.4.1. din DRR.
Pe tru ir ulația lo o oti elor izolate se a o sidera tipul de trafi

are ge erează aloarea ea

ai
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i ă a TUI.
Pe tru tre uri spe ial o a date și pe tru ele u ir ulație o azio ală tratarea cererilor de trasa
este tarifată separat.
Nu su t apli a ile tarife are să refle te defi itul de apa itate pe perioada saturării u or se ții, sau
i flue țele asupra

ediului.

b) Reduceri tarifare
I

aza pre ederilor di Co tra tul de a ti itate î heiat u MT, CFR apli ă o aloare a TUI redusă u
% pe tru tre urile i ter a io ale o plete are tra zitează fără prelu rare re eaua CFR, pe baza

u ei o e ii î heiate î tre CFR şi OTF ala ilă pe durata o tra tulu de a es.
Redu erile tarifare se a ordă OTF are u au de ite restat te față de CFR

ai

ari de

de zile.

Pe tru rela ii suplimentare pri i d o di iile de a ordare a redu erilor se pot contacta persoanele
arătate la art. . di DRR.
c) Suspendarea accesului
În cazul î târzierii la plată fa ă de ter e ul de s ade ă a fa turii afere te TUI, CFR poate suspe da
total sau parțial) accesul pe i frastru tura fero iară pe tru tre urile OTF aflat î î târziere. A eastă
pre edere este î

o orda ă u pre ederile art.

di HG

/

. A eastă

ăsură i lude și

ăsuri de restri țio area a a esului tre urilor OTF la i frastru tura fero iară.
Prevederi specifice sunt cuprinse în contractul de acces standard ( anexa 4).
CFR poate suspe da a esul pe i frastru tura fero iară al MR al OTF, î
teh i e are pot afe ta sigura a ir ula iei fero iare, î

azul depistării u or ereguli

o formitate cu anexa 11 din Contractul de

acces standard prezentat în anexa 4 din DRR.
d) Rute alternative
În baza prevederilor din Contractul de activitate în vigoare, î
întreruperea traficului sau î

azul î hiderilor de li ii are i pli ă

azul se țiu ilor de i frastru tură u apa itate saturată, la solicitarea

OTF, CFR pune la dispoziţie rute alternative de circulaţie fără apli area TUI supli e tar faţă de ruta
de referinţă, în conformitate cu prevederile contractului de acces.
6.1.2. Accesul la infrastru turile

e țio ate în art. 5.3.1.

Ni elul tarifelor este deter i at de ătre CFR î fu ție de costurile imputabile diferitelor servicii, în
o for itate u pre ederile HG
acestea pre u

și ale Legii

/

și ale Co tra telor de a ti itate sau a a telor adițio ale la

/2016.

Lista tarifelor e pot fi per epute de CFR este preze tată î

o tra tul de a ti itate al CFR, sau î

a tele adițio ale la a esta.
Pe tru apli area tarifelor afere te ser i iilor prestate, se foloses i di ațiile upri se î
e pli ati e ale tarifelor respe ti e, a olo u de a estea su t

Notele

e țio ate.
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Pentru tarifele are presupu o deter i are

ai o ple ă a prestațiilor efe tuate, au fost aprobate

proceduri specifice de aplicare. Aceste proceduri sunt prezentate în anexele 23a,

și

.

Pe tru prestațiile asigurate de ătre OIS, i for ațiile spe ifi e tre uie puse la dispoziție de ătre
a eștia î

o for itate u pre ederile Legii 202/2016.

6.1.3. Servi iile

e țio ate î art. 5.3.2.

Nivelul tarifelor este determinat de ătre CFR î fu ție de osturile i puta ile diferitelor ser i ii, în
o for itate u pre ederile HG
a estea pre u

și ale Legii

/

și ale Co tra telor de a ti itate sau a a telor adițio ale la

/2016.

Lista tarifelor ce pot fi percepute de CFR este preze tată î

o tra tul de a ti itate al CFR, sau î

a tele adițio ale la a esta.
Pe tru apli area tarifelor afere te ser i iilor prestate, se foloses i di ațiile upri se î
e pli ati e ale tarifelor respe ti e, a olo u de a estea su t
Pe tru tarifele are presupu o deter i are

Notele

e ționate.

ai o ple ă a prestațiilor efe tuate, au fost apro ate

proceduri specifice de aplicare. Aceste proceduri sunt prezentate în anexele 23a,

și

.

Pe tru prestațiile asigurate de ătre OIS, i for ațiile spe ifi e tre uie puse la dispoziție de ătre
a eștia î

o for itate u pre ederile legii

/

.

6.1.4. Servicii suplimentare
In cazul serviciilor suplimentare furnizate de CFR, i elul tarifelor este deter i at de ătre CFR î
fu ție de costurile înregistrate, în conformitate cu prevederile HG 581/1998, ale Legii 202/2016 și
ale contractelor de activitate sau su t pre ăzute î

o e ții/ o tra te spe ifi e.

Pe tru apli area tarifelor afere te ser i iilor prestate, se foloses i di ațiile upri se în Notele
e pli ati e ale tarifelor respe ti e, a olo u de a estea su t

e țio ate.

Pe tru prestațiile asigurate de ătre OIS, i for ațiile spe ifi e tre uie puse la dispoziție de ătre
a eștia î

o for itate u pre ederile legii

/

.

6.1.5. Servicii auxiliare
In cazul serviciilor auxiliare fur izate de CFR, i elul tarifelor este deter i at de ătre CFR î fu ție
de costurile înregistrate, în conformitate cu prevederile HG 581/1998, ale Legii 202/2016 și ale
contractelor de activitate sau sunt pre ăzute î

o e ții/ o tra te spe ifi e.

Pe tru prestațiile asigurate de ătre OIS, i for ațiile spe ifi e tre uie puse la dispoziție de ătre
a eștia î o for itate u pre ederile legii
/
.

6.2.
Așa u

SISTEMUL DE TARIFARE
s-a arătat la art. 5.2, TUI se percepe pentru deplasarea pe i frastru tura fero iară

ad i istrată de CFR a u ui tren î tre două pu te stații ale rețelei, fără ser i ii de

a e ră sau
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(re)alimentare. TUI se apli ă î

od edis ri i atoriu pe tru to i OTF, pe tru o di ii si ilare de

transport.
TUI se al ulează pe aza u ei

etodologii apro ată pri hotărâre de gu er . Metodologia de calcul

a TUI este preze tată î Co tra tul de a ti itate al Co pa iei Na io ale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. şi
este des risă î anexa 20.
Metodologia de al ul a TUI se azează pe ur ătoarele ele e te:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

dista a par ursă de tre ;
tonajul brut al trenului;
tipul de trafi : arfă sau ălători;
ruta de ir ula ie;
lasa se iei de ir ula ie
dotarea cu sisteme de electrificare pentru asigurarea cure tului de tra iu e.

Cal ulul TUI se fa e pri i ter ediul siste ului i for ati Calipso are pri ește raportările pri i d
ir ulația tre urilor pri pu tele de se țio are di siste ul i for ati IRIS. Pentru fiecare tren
circulat este generat apoi un raport de al ul are upri de se țiile pe are a ir ulat tre ul, categoria
acestora si tariful aferent. Lista cu trenurile unui OTF circulate într-o perioada dată pre u
valoarea TUI pentru aceste trenuri este înaintată ătre OTF î

și

ederea a alizării și o fir ări. După

confirmarea a esteia se î ai tează pe tru fa turare.
Pe tru i frastru tura fero iară i teropera ilă şi pe tru i frastru tura fero iară

ei teropera ilă

eî hiriată al ulul şi î asarea TUI su t î sar i a CFR.
Pentru infrastructura

ei teropera ilă î hiriată,

al ulul şi î asarea TUI su t î

sar i a

gestionarului acestei infrastructuri, iar valoarea TUI nu trebuie sa depăşeas ă nivelul maxim pentru
a eiaşi categorie de linie de la CFR conform HG 643/2011.
Pe tru prestațiile furnizate de CFR înainte de ple area u ui tre di stația de for are sau după sosire
î stația fi ală, pre u

și pe tru ele efe tuate î stațiile di par urs, OTF tre uie să a hite, după az,

alte tarife afere te prestațiilor upri se la art. . , . . și .5.
Deo a dată, pe re eaua CFR

u se apli ă tarife supli e tare pe tru azurile de i sufi ie ă

saturare a apa ită ii de i frastru tură sau pe tru efe tele pe are e ploatarea tre urilor le are
asupra mediului.
De ase e ea, deo a dată CFR u

o sideră e esar apli area u or e eptări de la pri ipiile

tarifare în sensul Legii 202/2016.
TUI se plăteşte î

o di iile şi la ter e ele sta ilite pri

o tra tul de a es (vezi anexa 4).

In conformitate cu prevederile art. 12 din HG 581/1998, CFR poate suspenda temporar accesul pe
i frastru tură a OTF are depăşes ter e ele de plată a TUI, da ă î târzierea este

ai

are de zile

lu rătoare. Î astfel de situa ii la sesizarea CFR, AFER poate suspe da sau a ula li e a OTF.
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INFORMA II DESPRE TARIFE

Articolul . . și ele su se e te lui se referă u ai la tarifele pentru prestațiile furnizate (asigurate)
de CFR.
Pe tru prestațiile asigurate de ătre OIS, i for ațiile spe ifi e tre uie puse la dispoziție de ătre
a eștia în conformitate cu prevederile Legii 202/2016.
6.3.1. Pachetul minim de acces
Pentru pachetul minim de acces aşa u

este defi it la art. . din DRR, CFR percepe TUI.

Pentru asigurarea pachetului minim de acces, CFR al ulează aloarea TUI pe tru ir ula ia unui tren
pe o a u ită rută pe aza etodologiei de al ul, apli â d aloarea ele e telor tarifare de ază
prezentate în anexa 21.
Pentru o orientare e e plifi ati ă, în anexa 22 sunt prezentate valori unitare ale TUI in lei /tren km
ala ile la data pu li ării DRR pentru trenuri de

ălători şi de

orespu zător claselor de linii de la A la D, o i ute î ur a apli ării

arfă cu diverse tonaje,

etodologiei de al ul a TUI și

folosi d ele e tele tarifare de ază arătate î paragraful a terior.
Pe tru soli itările de trase afere te tre urilor spe ial o a date și pe tru ele u ir ulație
o azio ală, se apli ă Tariful de ază pe tru î to

irea de trase, preze tat î anexa 23.

6.3.2. Accesul pri i ter ediul re elei la i frastru turile de servicii și la serviciile furnizate în
cadrul acestor infrastructuri
CFR asigură accesul pe alea ferată la infrastructurile de servicii
sunt definite la art. 5.3. din DRR î fu

are aparți CFR sau OIS aşa u

ie de dispo i ilitatea i frastru turii fero iare. De asemenea

CFR asigură și a esul î cadrul infrastructurilor de servicii acolo unde acestea sunt deți ute de CFR
pre u

și fur izarea de ser i ii î

adul a estor i frastru turi.

Pe tru asigurarea a estor ser i ii, CFR apli ă ur ătaoarele tarife:
a) Tariful pentru accesul convoaielor de ma e ră pe i frastru tura fero iară, prezentat în anexa 23
se apli ă pe tru:







ter i ale de arfă;
infrastructuri de formare a trenurilor, inclusiv i frastru turi pe tru a e ră;
linii de garare;
i frastru turi de î tre i ere (ale OIS);
alte infrastructuri teh i e, i lusi i stala ii de ură are şi de spălare (ale OIS);
infrastructuri de alimentare cu combustibil (ale OIS).

b Tariful pe tru opririle o er iale ale tre urilor de ălători î stații și halte de

iș are prezentat în

anexa 23, se apli ă pe tru asigurarea serviciilor specifice trafi ului de ălători î stațiile și haltele de
iș are, pe tru fie are oprire a u ui tre de ălători î a este stații.
c) Tarife de î hiriere pe aza u or o e ții separate , pe tru î hirierea spațiilor pe tru pe tru
serviciile de emitere a biletelor,
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aterialului rula t are u aparți e CFR este prezentat în

anexa 23 și se per epe pe tru stațio area ehi ulelor fero iare ale OTF sau ale altor age ți pe li iile
infrastructurii fero iare are aparți CFR.
e) Tariful de

a e ră pe i iile i frastru turii fero iare di stațiile sau o ple ele feroviare cu volum

mare de activitate pe zone întinse este prezentat în anexa 23 și se per epe pe tru materialul rulant
are utilizează aeste i frastru turi deți ute de CFR.
f) Tariful pentru manevra pe liniile infrastructurii feroviare este prezentat în anexa 23 și se apli ă
pentru vagoanele care se introduc/se scot accidental din compunerea trenurilor.
g) Accesul la infrastructurile de i ter e ție deți ute de CFR se tarifează pe aza tarifelor spe ifi e
publicate CFR î fu ție de durata și spe ifi ul resurselor alo ate.
h Alte tarife î fu ție de serviciile solicitate de ătre OTF și de posi ilitatea asigurării lor de ătre
CFR.
In condi iile i are u operator economic feroviar (OTF sau alt agent economic foloseşte fa ilită ile
administrate de CFR, CFR este în drept sa aplice tarife specifice sau în cazul în care acestea nu sunt
pre ăzute, să apli e osturile spe ifi e pe ază de deviz.
Efectuarea (furnizarea) u ei presta ii specifice asigurate de CFR, este o siderată a a eptată de
ătre OTF sau operatorul e o o i da ă a esta o utilizează.
6.3.3. Servicile suplimentare
Pentru prestațiile supli e tare arătate la art. . . CFR percepe ur ătoarele tarife
a) Plata energiei electrice (curentului) de tra iu e de ătre OTF (art.5.4.1 din DRR) se face pe
baza contractului de furnizare a energiei electrice încheiat între SC „Electrificare CFR SA şi
OTF, are o i e pre ederi pri i d odul de prog oză şi ur ărire a o su ului, tarifarea şi
facturarea acestuia.
b) Tariful energiei electrice pe tru preî ălzirea agoa elor de ălători (art. 5.4.2. din DRR) este
cel stabilit conform prevederilor în vigoare.
c) Tarifele pe tru ser i iile de asiste ă pe tru
ărfuri peri uloase sau tra sporturi
e ep io ale (art. 5.4.3. din DRR) sunt prezentate în anexa 23.
Alte presta ii supli e tare care pot fi oferite de CFR şi are u su t upri se la a est arti ol su t
tarifate pe ază de de iz.
6.3.4. Serviciile auxiliare
Tarifele pentru serviciile auxiliare indicate la art.5.5. sunt
a) Tarifele pe tru ser i ii de tele o u i a ii art. . . di DRR su t sta ilite de ătre SC
„Tele o u i a ii S A şi su t preze tate o e țiile î heiate separat sau î pu li a iile proprii.
Pentru detalii:

SC „Tele o u i a ii CFR” SA

Bd. Dinicu Golescu nr.38, sector 1
Bu ureşti
, Ro â ia
Director General:
Telefon: +40 21 314 60 46
Fax:
+40 21 314 60 45
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www.telecomunicatiicfr.ro

b) Tarifele pe tru i for a iile supli e tare pri i d progra area şi ir ula ia tre urilor art. 5.5.2. din
DRR oferite de CFR pri i ter ediul apli a iilor i for ati e IRIS gestio ate de filiala sa spe ializată
SC „Informatica Fero iară SA sunt sta ilite î o e țiile spe ifi e și/sau su t prezentate în
pu li a iile proprii ale SC I for ati a Fero iară SA.
Pentru detalii: SC „I for ati ă Feroviară” SA
Bd. Gării de Nord r. , se tor
Bu ureşti
, Ro â ia
Director general: A d Sergiu i ea u
Telefon:
+40 21 311 98 36
Fax:
+40 21 223 27 79
E-mail:
andy.ticmeanu@infofer.ro
Web:
www.infofer.ro
c) Pentru serviciul de emitere a legiti ațiilor de ălători (art. 5.5.4 din DRR) tariful (comisionul) este
sta ilit î o e țiile î heiate separat.
d) Alte servicii auxiliare (art. 5.5.6. din DRR) pot fi oferite de CFR la soli itarea OTF sau a altor age i
economici pe baza unor tarife specifice arătate î anexa 23) sau pe ază de de iz, după az.
Î azul ea hitării tarifelor pe tru prestațiile e upri se î TUI de la p t. . . – 6.3.4, CFR – SA
poate solicita eliberarea infrastructurii respective sau poate suspenda furnizarea prestațiilor î auză.

6.4.

PENALITĂȚI ȘI STIMULENTE

6.4.1. Tarif de neutilzare
Se apli ă pre ederile HG

/

, art.

.

/

, art.

.

6.4.2. Tarif de anualre
Se apli ă pre ederile HG

6.4.3. Reduceri de tarife pentru contracte-cadru
CFR nu propune contracte – cadru și nu are astfel de acorduri în derulare.
6.4.4. Reduceri de tarife pentru ERTMS
În acest moment CFR nu acordă reduceri pentru ERTMS.

6.5.

SCHEMA DE PERFORMANȚĂ

I s opul asigurării utilizării efi ie te a traselor alo ate pre u şi a sti ulării OTF şi CFR î asigurarea
respe tării orarului de ir ula ie a tre urilor, RNE RailNet Europe î ola orare u UIC U iu ea
I ter a io ală a Cailor ferate au ela orat u ghid europea al regi ului de perfor a ă Europea
Perfomance Regime - EPR).
EPR sta ileşte de fapt o di iile î are OTF şi ad i istratorii de i frastru tură fero iară su t
răspu zători de î târzierile auzate tre urilor pre u şi odul de e ide iere şi pe alizare re ipro ă
a acestor întârzieri.
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In baza prevederilor Regulamentului Comisiei Europene nr. 1305/2014, art. 4.2.3.2, operatorii de
tra sport fero iar or tra s ite ătre CFR lista aterialului rula t aflat i o pu erea tre urilor de
marfa, utilizând mesajul informatic in formatul sta ilit de ătre Regulamentul 1305/2014. Mesajul
i for ati a fi tra s is de atre OTF î ai te de ple area tre ului di stația de ple are, respe ti
inainte de plecarea trenului din statia unde s-a modificat compunerea trenului. In prima faza se vor
transmite mesajele informatice pentru trenurile internationale de marfa (care circula in trafic
international), iar ulterior se vor transmite mesajele informatice pentru toate trenurile de marfa.
I stituirea u ui regi

de perfor a ă este şi o eri ă a Legii nr. 202/2016

În cadrul a estui do u e t or fi pre ăzute şi situa iile î are apa ită ile de i frastru tură deja
alo ate u su t utilizate sau î are su t soli itate apa ită i supli e tare.
O ersiu e a regi ului de perfor a ță este preze tată î a e a
î heiat î tre CFR și OTF care se regăsește î a e a la DRR.

6.6.

a o tra tului de acces standard

MODIFICĂRI ALE TARIFELOR

Te di țele î e oluția iitoare a TUI su t deter i ate de e esitatea adaptării la oile eri țe
legislati e ațio ale Legea
pri i d

/

pe u

și la cele europene (Regulamentul (UE) 2015/909

odalitățile de al ulare a osturilor ge erate dire t î

ur a e ploatării ser i iului de

transport feroviar).
Î a est se s, pe tru a putea sta ili o

etodă opti ă de al ul a TUI re u os ută de toți a torii

i pli ați, CFR a î trepri s de ersurile e esare pe tru finantarea realizării u ui studiu pe a eastă
te ă, în cursul anului 2017.
A â d î

edere ele preze tate, CFR are î

odului de reașezare a i elului TUI î

edere a î epâ d u a ul

să de idă asupra

o orda ță u rezultatele studiului referitor la sta ilirea

costurilor directe indicat anterior.
Modifi ările elorlalte tarife pot fi efe tuate î

o dițiile regle e tărilor î

igoare și a elor

convenite la art. 4 din Contractul de acces în heiat î tre CFR și OTF, are se regăsește î a e a

la

DRR.
În conformitate cu art. 31 (3) din Legea 202/2016, CFR în calitate de administrator al infrastructurii
poate de ide să efe tueze adaptări graduale la
a i după i trarea î

odalitățile de calcul a tarifelor în termen de cel mult

igoare a a telor de pu ere î apli are. Pa ă î preze t a est tip de a te este

reprezentat de Regulamentul de punere aplicare (UE) nr. 2015/909.

6.7.

MODALITĂ I DE FACTURARE

Modalită ile de fa turare, ter e ele şi o di iile de plată sunt prezentate în art.5 din Contractul de
Acces standard are se regăsește la anexa 4 din DRR.
I

azul î târzierii plătii după ter e ul de s ade ă pre ăzut î
are de ase e ea este pre ăzută î o tra t.

o tra t, OTF plătes o penalitate

De asemenea în azul î târzierii la plată de peste ter e ul de s ade ă a facturii aferente TUI, CFR
poate suspe da a esul pe i frastru tura fero iară pe tru tre urile OTF î auză în conformitate cu
prevederile contractuale.
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Î ederea asigurării î asării prestațiilor efe tuate poate soli ita o stituirea de gara ții de ătre
OTF și poate e e uta a este gara ții î o dițiile sta ilite la art. . . lit. di DRR.

*
*

*

55

