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Compania Naţională de Căi Ferate “CFR” S.A.

România

Documente necesare pentru încheierea contractului de acces (CFR-OTF)
1.

Solicitare de încheiere a contractului de acces

2.

Actul de înregistrare al OTF și certificatul constatator emise de Registrul Comerţului, în copie.

3.

Statutul OTF în copie.

4.

Comunicarea numărului de cont deschis la banca prin care OTF derulează activitatea, precum şi
certificatul de bonitate al OTF.

5.

Licenţa de transport feroviar a OTF valabilă cel puţin 3 luni de la data solicitării încheierii contractului
de acces.

6.

Certificatul de siguranţă al OTF pentru efectuarea serviciilor de transport feroviar pe rețeaua feroviară.

7.

Declarație pe proprie răspundere a reprezentantului OTF din care să reiasă calitatea acestuia (funcția
și compania pe care o reprezintă) precum și faptul că este semnatar al contractului de acces cu CFR.

8.

Asigurarea OTF

9.

Convenţia privind asigurarea locomotivelor de ajutor pentru trenurile OTF sau Declarație pe proprie
răspundere că OTF acceptă locomotiva de ajutor de la oricare OTF.

10. Convenţia privind asigurarea instruirii personalului OTF sau atestatul pentru instruire prin organismele
proprii.
11. Procedura de efectuare a reviziilor tehnice şi proba frânei pentru trenurile OTF.
12. Formularele “Arătarea vagoanelor”, “Foaie de parcurs”, Notă de frână”, “Raport de eveniment”,
”Notificare” pentru vagoane defecte, utilizate de OTF;
13.

Alte documente solicitate de către CFR.

După încheierea contractului sunt necesare următoarele:
14. Dovada constituirii unei garanții financiare în favoarea CFR, în conformitate cu prevederile contractului
de acces încheiat.
15. Convenţie pentru furnizarea energiei electrice de tracţiune (dacă este cazul).
16. Convenţie pe linie de securitate a muncii între CFR - OTF.
17. Convenţie pe linie de apărare împotriva incendiilor între CFR - OTF.
18.

Convenție pe linie de protecția mediului între CFR – OTF.
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