MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII

COMPANIA NATIONALA DE CAI FERATE “CFR” S.A.

Anexa nr. 3
la contractul de activitate şi performanţă al CFR SA
pentru perioada 2021-2025

Lista completă a denumirii tarifelor ce pot fi percepute de CFR SA de la
operatorii de transport feroviar sau, după caz, de la solicitanţi, pentru
serviciile adiţionale furnizate acestora
(prevăzută la art. 6 alin. (1) pct. v din Contract)

1.

Tarife pentru serviciile furnizate în cadrul infrastructurilor de servicii
(în conformitate cu pct.2 din Anexa II - Legea nr. 202/2016)

1.1. Tarif pentru opriri comerciale ale trenurilor de călători în staţii şi halte de mişcare
1.2. Tarif pentru închirierea spaţiilor pentru case bilete/birou informaţii/automate emitere bilete
1.3. Tarif de acces al convoaielor de manevră la/ de la infrastructura feroviară
1.4. Tarif de manevră a vehiculelor feroviare
1.5. Tarife de staţionare pe liniile Companiei Naţionale de Căi Ferate „CFR” - S.A. a materialului rulant care nu
aparţine CNCF „CFR”- S.A:
a) Tarif de staționare operativă;
b) Tarif de staționare pentru lungă durată;
c) Tarif de staționare la încărcare/descărcare a vagoanelor.
1.6. Tarife pentru transportul macaralelor CNCF „CFR” - S.A și al trenurilor de intervenție pentru restabilirea
circulației
1.7. Tarif pentru utilizarea trenurilor de intervenție pentru restabilirea circulației.

2.

Tarife pentru serviciile suplimentare efectuate de CFR, la solicitarea OTF
(în conformitate cu pct.3 din Anexa II - Legea nr.202/2016)

2.1.

Tarif pentru transporturi excepţionale

2.2.

Tarif pentru verificarea vehiculelor feroviare cu transporturi excepţionale.
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3.

COMPANIA NATIONALA DE CAI FERATE “CFR” S.A.

Tarife pentru serviciile auxiliare efectuate de CFR
(în conformitate cu pct.4 din Anexa II - Legea nr.202/2016)

3.1.

4.

Tarif (comision) pentru serviciul de emitere a legitimaţiilor de călătorie.

Alte tarife

4.1.

Tarife de bază pentru întocmirea de trase

4.2.

Tarif pentru efectuarea experimentelor pentru sporirea tonajelor de remorcat sau modificarea modului de
remorcare a trenurilor

4.3.

Tarif pentru întreruperea suspendării activităţii de mişcare
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