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Abrevieri
AI
AFER

Administrator de Infrastructură definit în Legea nr. 202/2016 care
transpune Directiva 2012/34/UE
Autoritatea Feroviară Română

ANCOM

Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii

ASFR

Autoritatea de Siguranţă Feroviară Română

BCCTF

Biroul Central de Coordonare al Traficului Feroviar

CAT

Sistemul de Control Automat al Trenurilor

CE

Instalaţii Centralizare Electronică

CED

Instalaţii de Centralizare Electrodinamică

CEM

Instalaţii de Centralizare Electromecanică

CENAFER

Centrul Naţional de Calificare şi Instruire Feroviară

CFR

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

CNSDF

Consiliul Naţional de Supraveghere din Domeniul Feroviar

CS

Certificat de Siguranţă

CUV
DRR

Contractele de Utilizare a Vehiculelor în Trafic Internaţional Feroviar - Apendicele D la
Convenţia cu privire la transporturile internaţionale feroviare (COTIF 1999)
Documentul de Referinţă al Reţelei

eet

energie electrică de tracţiune

ERTMS

Sistem de management al traficului feroviar european

ETCS

European Train Control System

GCU

Contractul uniform de utilizare a vagoanelor – fostul RIV

HG

Hotărâre de Guvern

IDM

Impiegat de Mişcare

MR

Material Rulant

MTI

Ministerul Transporturilor și Infrastructurii

MTIT

Ministerul Transporturilor, Infrastructurii si Telecomunicatiilor (până la 01.01.2013)

OG

Ordonanţă de Guvern

OIS

Operatorul infrastructurii de servicii

OLFR

Organismul de Licenţe Feroviare Român

OMT

Ordinul Ministrului Transporturilor

ONFR

Organismul Notificat Feroviar Roman

OSS

One Shop Stop (birou unic)

OTF

Operator de Transport Feroviar

OUG

Ordonanţă de Urgenţă a Guvernului

RC

Regulator de Circulaţie

RCR

Regulator de Circulaţie Regional

RID

Regulamentului privind transportul internaţional feroviar al mărfurilor periculoase

RNE

Rail Net Europe

SP

Substanţe Periculoase

SRCF

Sucursala Regională de Căi Ferate - unitate teritorială a CFR

TSA

Tarif pentru servicii auxiliare

TUI

Tarif de utilizare al infrastructurii
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Cap. 1

INFORMAŢII GENERALE

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

1.1

România

Introducere

Documentul de referinţă al reţelei (DRR) este elaborat de CFR, compania responsabilă pentru dezvoltarea,
administrarea şi mentenanţa infrastructurii feroviare, inclusiv managementul traficului, monitorizarea şi
comanda semnalizării, potrivit obiectului de activitate/competenţelor acesteia, conform HG 581/1998 privind
înfiinţarea Compania Naţională de Căi Ferate Române “CFR” S.A. Acest document descrie serviciile pe care
CFR le oferă clienţilor care doresc să opereze trenuri pe infrastructura feroviară administrată de CFR.
Obligaţiile CFR privind asigurarea stării tehnice şi de exploatare a infrastructurii feroviare pentru
desfaşurarea în condiţii de siguranţă a circulaţiei trenurilor sunt stabilite în Contractul de activitate încheiat
între CFR SA şi MT, în conformitate cu legislaţia în vigoare
DRR intenţionează să fie un îndrumător care cuprinde informaţiile relevante care sunt disponibile la un
moment dat. El va fi actualizat permanent, pe măsura apariţiei de noi informaţii.

1.2

Obiective

DRR stabileşte caracteristicile infrastructurii puse la dispoziţie operatorilor de transport feroviar şi conţine
informaţii care stabilesc co ndiţiile de acces la infrastructura feroviară relevantă. De asemenea conţine
informaţii care stabilesc condiţiile de acces la infrastructurile de servicii legate de reţeaua administratorului
infrastructurii şi de furnizare de servicii în cadrul acestor infrastructuri de servicii sau indică un site pe care
astfel de informaţii sunt puse la dispoziţie cu titlu gratuit în format electronic.
Documentul de referinţă al reţelei se actualizează periodic şi se modifică, dacă este cazul. Documentul de
referinţă al reţelei se publică cel târziu cu 4 luni înainte de data-limită pentru introducerea cererilor pentru
capacităţi de infrastructură.
DRR oferă o sursă unitară de informaţii care sunt necesare unui solicitant care doreşte să efectueze servicii
de transport pe reţeaua CFR. Acestea sunt necesare pentru a facilita accesul la infrastructura feroviară în
condiţii nediscriminatorii şi transparente. Orice operator de transport feroviar care asigură servicii de
transport feroviar încheie, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, acordurile necesare cu
administratorul infrastructurii (anexa 4.a). Documentele necesare încheierii contractului de acces între
operatorul de transport feroviar și administratorul de infrastructură feroviară sunt specificate în anexa 5.a
din DRR.
Orice comentarii ale părţilor interesate privitoare la structura, conţinutul şi prezentarea DRR sunt binevenite
şi vor fi analizate de către CFR. Comentariile pot fi trimise la adresa de contact arătată la paragraful 1.8.
Pentru o bună orientare, în anexa 1.a, anexa 1.b, anexa 1.c sunt prezentate schiţe ale reţelei CFR în funcţie
de diverse elemente la care se face referire pe parcursul DRR.

1.3

Cadrul juridic

Structura şi caracteristicile DRR au fost elaborate în baza Art. 27, coroborat cu Anexa IV din Legea nr.
202/2016 privind integrarea sistemului feroviar din România în spaţiul feroviar unic european, cu
modificările și completările ulterioare, care constituie transpunerea Directivei 2012/34/EC a Uniunii
Europene privind instituirea spaţiului feroviar unic european, completată și modificată de Directiva (UE)
2016/2370, precum şi în urma procesului de consultare a părţilor interesate şi ţinând cont de propunerile
Consiliului Naţional de Supraveghere din Domeniul Feroviar, organism independent de reglementare
constituit în conformitate cu prevederile Legii 202/2016.
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DRR a fost elaborat în baza următoarelor acte normative:
Acte normative naţionale

•

Ordonanţa de Urgenţă nr. 12/1998 privind transportul pe caile ferate romane si reorganizarea
Societatii Nationale a Cailor Ferate Romane, republicată, 2004, cu modificările ulterioare.

•

Hotărârea Guvernului nr. 581/1998 privind înfiinţarea Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." S.A. prin reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române, cu modificările ulterioare.

•

Hotărârea Guvernului nr. 817 din 14 iulie 2005 pentru aprobarea Planului privind strategia pe termen
lung a sectorului feroviar in vederea restabilirii echilibrului financiar al administratorului
infrastructurii si in vederea modernizarii si reinnoirii infrastructurii publicată in Monitorul Oficial nr.
738 din 15 august 2005;

•

Legea nr. 55 din 16 martie 2006 privind siguranţa feroviară, publicată în Monitorul Oficial nr. 322 din
10 aprilie 2006;

•

Hotărâre nr. 1696/2006 din 29/11/2006 privind aprobarea Regulamentului pentru alocarea
capacităţilor de infrastructură feroviară;

•

Hotărârea Guvernului nr. 877 din 18 august 2010 privind interoperabilitatea sistemului feroviar,
publicată in Monitorul Oficial nr. 663 din 28 septembrie 2010;

•

Hotãrârea de Guvern nr. 117 / 2010 pentru aprobarea Regulamentului de investigare a accidentelor
şi a incidentelor, de dezvoltare şi îmbunătăţire a siguranţei feroviare pe căile ferate si reţeaua de
transport cu metroul din România

•

Hotărârea Guvernului nr. 643 /2011 pentru aprobarea conditiilor de inchiriere de catre Compania
Nationala de Cai Ferate "C.F.R." - S.A. a unor parti din infrastructura feroviara neinteroperabila,
precum si de gestionare a acestora, cu modificările ulterioare

•

Hotărârea Guvernului nr. 920/2021 privind aprobarea Contractului de activitate si performanta al
Companiei Naţionale de Căi ferate „C.F.R.”-SA pentru perioada 2021-2025;

•

Legea nr. 202/2016 privind integrarea sistemului feroviar din România în spaţiul feroviar unic
european;

•

Ordonanța de urgență nr. 52/2019 pentru modificarea și completarea Legii 202/2016 privind
integrarea sistemului feroviar din România în spațiul feroviar unic european, care creează cadrul de
reglementare pentru implementarea Deciziei delegate (UE) 2017/2075 a Comisiei din 4 septembrie
2017 de înlocuire a Anexei VII la Directiva 2012/34/UE a Parlamentului European și a Consiliului
privind instituirea spațiului feroviar unic european.

Acte normative europene

•

Directiva 2008/57/EC – Interoperabilitatea sistemelor feroviare;

•
•
•
•

Directiva 2001/16/EC – Interoperabilitatea sistemelor feroviare convenţionale;

•

Directiva 2012/34/EC a Uniunii Europene privind instituirea spaţiului feroviar unic european

•

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/909 al Comisiei din 12 iunie 2015 privind modalităţile
de calculare a costurilor generate direct în urma exploatării serviciului de transport feroviar.

•

Directiva 2016/2370/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 14 decembrie 2016 de
modificare a Directivei 2012/34/UE în ceea ce priveşte deschiderea pieţei pentru serviciile de
transport feroviar intern de călători şi guvernanţa infrastructuri feroviare;

Directiva 2004/50/EC – Interoperabilitatea sistemului feroviar trans-European;
Directiva 2004/49/EC – Securitatea feroviară
Directiva 2008/68/EC şi Directiva 96/49/EC– Transportul mărfurilor periculoase

Documentul de Referinţă
al Reţelei CFR - 2022

Versiune: 11.1.3
Actualizare: 28.04.2022

Capitol: Informaţii generale

A Pagina
13 din 73

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

România

•

Regulamentul de punere în aplicare UE 2017/2177 din 22 noiembrie 2017 privind accesul la
infrastructurile de servicii şi la serviciile feroviare conexe;

•

Regulamentul de punere în aplicare nr. 1795/2018 de stabilire a procedurii şi a criteriilor de aplicare
a testului de echilibru economic în temeiul articolului 11 din Directiva 2012/34/UE a Parlamentului
European şi a Consiliului.

•

Decizia delegată (UE) 2017/2075 a Comisiei din 4 septembrie 2017 de înlocuire a Anexei VII la
Directiva 2012/34/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind instituirea spațiului feroviar
unic european.

1.4

Statutul juridic
1.4.1

Aspecte generale

Documentul de referinţă al reţelei are caracter informativ şi de prezentare. Statutul juridic este numai cel
angajat de prevederile legale în vigoare aplicabile.
1.4.2

Răspunderea statului

Statul român este reprezentat de Ministerul Transporturilor și Infrastructurii (MTI) în calitatea sa de
autoritate de stat în domeniul transporturilor. În conformitate cu prevederile Hotărârii nr. 370/2021 privind
organizarea și funcționarea Ministerul Transporturilor și Infrastructurii (MTI)
1.4.3

Procedurile de apel

Orice solicitant poate adresa către CFR o contestaţie împotriva prevederilor din DRR, precum şi pentru alte
probleme (de ex: contestaţie privind alocarea capacităţilor de infrastructură), în măsura în care acestea
contravin prevederilor legale. Soluţionarea conflictelor şi luarea unei decizii în cazul unor diferende se face
conform prevederilor legislative (art. 46, alin. (6) din Legea 202/2016 privind integrarea sistemului feroviar
din România în spațiul feroviar unic european, cu modificările și completările ulterioare) şi CFR va comunica
către solicitant , în scris, modul de soluţionare în termen de maxim 10 zile lucrătoare.
De asemenea solicitantul care consideră că a fost tratat inechitabil, a fost discriminat sau nedreptăţit în
legătură cu oricare din aspectele prevăzute la art. 56 alin. (2) și alin. (3) din Legea nr. 202/2016 privind
integrarea sistemului feroviar din România în spațiul feroviar unic european, cu modificările și completările
ulterioare, poate formula o plângere către Consiliul Naţional de Supraveghere în Domeniul Feroviar
(CNSDF), organism independent, constituit în conformitate cu prevederile Legii nr. 202/2016 la următoarele
date de contact:
Consiliul Naţional de Supraveghere din Domeniul Feroviar
Adresa:
Piaţa Presei Libere nr. 1, Sector 1, Bucureşti, România, Cod Poştal: 013701;
Telefon:
+40214054450
Fax:
+40214054447
E-mail:
consiliul.feroviar@consiliulconcurentei.ro
Web:
www.consiliulferoviar.ro

1.5

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 infrastructură din Europa) şi este structurat sub următoarea formă:
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CAPITOLUL 1 Informaţii generale – prezentarea obiectivelor şi aspectelor generale privind DRR;
CAPITOLUL 2 Condiţii de acces - cuprinde cerinţe generale de acces care trebuie îndeplinite de orice
solicitant în vederea utilizării infrastucturii feroviare şi reguli de exploatare;
CAPITOLUL 3 Infrastructura – prezintă descrierea reţelei de cale de cale ferată, caracteristicile tehnice,
organizarea exploatării traficului feroviar şi Infrastructurile de servicii;
CAPITOLUL 4 Alocarea capacităţilor de infrastructură - descrierea procesului de alocare a capacităţilor de
infrastructură;
CAPITOLUL 5 Servicii - prezentarea serviciilor care trebuie prestate către operatorii de transport feroviar în
conformitate cu prevederile Legii nr. 202/2016;
CAPITOLUL 6 Tarife pentru utilizarea infrastructurii şi modalităţile de facturare.

1.6

Valabilitate, actualizare
1.6.1

Perioada de valabilitate

Această versiune este valabilă pe perioada mersului de tren 2021/2022, începând cu data de 12 decembrie
2021 până la data de 10 decembrie 2022. Valabilitatea se menţine până intervin modificări relevante care
duc la elaborarea şi publicarea unei versiuni ulterioare.

DRR se publică cel târziu cu 4 luni înainte de data limită pentru introducerea cererilor pentru capacitaţi de
infrastructură. Proiectul DRR se supune analizei celor interesaţi cu 2 luni inaintea publicării.
1.6.2

Procesul de actualizare

Elaborarea şi publicarea versiunii PROIECTULUI DRR 2021-2022 în vederea analizării de către părțile
interesate
Termen : 11.12.2020.
Transmiterea de către operatorii infrastructurilor de servicii a link-ului sau a informațiilor actualizate privind
infrastructurile de servicii
Termen : 05.01.2021.
Primirea observaţiilor din partea părţilor interesate în cadrul procesului de consultare, pana la data de
25.01.2021. În situația în care nu se transmit observații, CFR SA va considera că nu sunt obiecții asupra
Proiectului Documentului de Referință al Rețelei.
Termen : 25.01.2021.
Publicarea versiunii finale a DRR rezultate în urma procesului de consultare cu părţile interesate
Termen: 10.02.2021
Intrarea în vigoare a DRR.
Termen: 12.12.2021.
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Conform art. 27 alin. (3) din Legea nr. 202/2016 DRR „se actualizează periodic şi se modifică dacă este cazul”.
CFR va actualiza periodic DRR pentru a include informaţii suplimentare sau actualizate faţă de cele deja
prezentate. Modificările din cadrul perioadei de valabilitate vor păstra numărul iniţial al versiunii, urmat de
extensia numărului de ordine al modificării (de ex. DRR 8.3 va fi a treia modificare a DRR 8.0) şi sunt
evidenţiate în tabelul de la pagina nr. ii care cuprinde data efectuării şi intrării în vigoare a modificărilor,
indicarea paragrafelor modificate şi natura schimbărilor. Conform art. 27 alin. (2) şi Anexei IV din Legea nr.
202/2016, coroborat cu art. 4 și art. 5 din Regulamentul (UE) 2017/217, operatorii infrastructurilor de
servicii feroviare precum şi gestionarii infrastructurilor feroviare închiriate „vor transmite informaţiile
specifice, pentru includerea în Documentul de referinţă al reţelei, sau indică un site web unde aceste
informaţii sunt disponibile gratuit în format electronic”.

1.7

Publicare

DRR este disponibil gratuit pe pagina de internet a CFR în limba română şi engleză la adresa www.cfr.ro. La
cerere el poate fi oferit în formă tipărită, contra cost, în limita disponibilului.
Varianta în limba română prevalează faţă de varianta în limba engleză.

1.8

Date de contact

Pentru precizări şi informaţii suplimentare privind DRR vă rugăm să contactaţi:
Compania Naţională de Căi Ferate - CFR SA, Direcţia Trafic
adresa:
Bd. Dinicu Golescu nr.38, sector 1, Bucureşti 010873, România
web:
www.cfr.ro
Telefon:
+40 21 319 25 10
Fax:
+40 21 319 25 11
E-mail:
drr.cfr@cfr.ro
De asemenea, DRR poate fi accesat de pe pagina web a RNE, unde se găsesc şi DRR pentru celelalte
administraţii feroviare europene membre RNE.

1.9

Coridoare europene de marfă

În 2010, Parlamentul şi Consiliul European a elaborat Regulamentul (UE) nr. 913/2010 care stabileşte norme
pentru crearea unei reţele feroviare europene pentru un transport de marfă competitiv, constând în
organizarea şi administrarea coridoarelor internaţionale de transport de marfă.
Scopul creării acestora este de a realiza servicii sigure şi de bună calitate pentru un transport feroviar de
calitate şi pentru a putea concura cu alte tipuri de transport.
Obiectivul principal al iniţierii Regulamentului, a fost acela de a îmbunătăţi serviciile oferite de către
administratorii de infrastructură către operatorii internaţionali de transport feroviar de marfă.
Mai multe iniţiative au contribuit la crearea conceptului coridoarelor: primul pachet feroviar, programul
TEN-T (Reţeaua de Transport Trans-Europeană), cooperarea între statele membre şi colaborarea între
administratorii de infrastructură în cadrul ERTMS, precum şi implementarea TAF TSI (Specificaţii Tehnice de
Interoperabilitate pentru Aplicaţiile Telematice aferente Transportului de Marfă).
Prin intermediul Regulamentului 913/2010, Uniunea Europeană doreşte să acţioneze în următoarele
domenii principale corespunzătoare procesului de armonizare:

•

îmbunătăţirea coordonării între administratorii de infrastructură,
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îmbunătăţirea condiţiilor de acces la infrastructură,
garantarea unei priorităţi adecvate pentru trenurile de marfă,
îmbunătăţirea intermodalităţii de-a lungul coridoarelor.

Structurile de coordonare şi conducere operativă ale unui coridor feroviar de marfă sunt Comitetul Executiv,
format din reprezentanţii ministerelor de transport şi respectiv Consiliul de Administraţie, alcătuit din
reprezentanţii administratorilor de infrastructură feroviară şi ai organismelor de alocare a capacităţii
feroviare de pe ruta coridorului.
Pentru a ajunge la aceste obiective, Uniunea Europeană a definit nouă Coridoare Feroviare de Marfă (RFC Rail Freight Corridors) în reţeaua feroviară a UE. Dintre acestea Coridorul Feroviar de Marfă nr. 7 (RFC 7)
„Orient/Est-mediteraneean” şi Coridorul feroviar de marfă „Rin–Dunăre” traversează reţeaua feroviară a
CFR.
Coridorul feroviar de marfă „Orient/Est-Mediteraneean”
Coridorul Feroviar de Marfă nr. 7 (RFC 7) „Orient/Est-mediteraneean” , Ramura Nord traversează CurticiSighișoara-Brașov-București-Constanța are 858 km, 100% electrificați iar Ramura Sud Curtici-TimișoaraCaransebeș-Orșova-Craiova-Calafat însumând 507 km din care 399 km linie electrificată (79%) și 108 km
linie neelectrificată (21%). Secția Craiova-Calafat (108 km) nu este electrificată, dar este prevăzută pentru
electrificare în cadrul unui proiect cu finalizare la sfârșitul anului 2025. Secretariatul Coridorului se află la
Budapesta în organizarea MAV (Căile Ferate de Stat din Ungaria).
Detalii privitoare la acest coridor se găsesc la adresa https://www.rfc7.eu/
Coridorul feroviar de marfă „Rin-Dunăre”
Pe lângă Coridorul feroviar de marfă nr. 7, România va fi traversată şi de Coridorul feroviar de marfă „Rin–
Dunăre”,. Traseul Coridorului feroviar de marfă Rin-Dunăre, Ramura Nord este Curtici-Sighișoara-BucureștiConstanța și însumează 858 km, 100% electrificați și Ramura Sud, Curtici-Timișoara-Caransebeș-OrșovaCraiova-București-Constanța și însumează 831 km, 100% electrificați.
Detalii privitoare la acest coridor se găsesc la adresa http://rfc-rhine-danube.eu/
Acest coridor este prevăzut în Anexa II la Regulamentul (UE) nr. 1316/2013 al Parlamentului European şi al
Consiliului din 11 decembrie 2013 de instituire a Mecanismului pentru Interconectarea Europei, de
modificare a Regulamentului (UE) nr. 913/2010 şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 680/2007 şi (CE)
nr. 67/2010 (1).

1.10

Cooperare între administratorii de infrastructură

a) Uniunea Internaţională a Căilor Ferate (UIC)
UIC este o organizaţie non-guvernamentală înfiinţată în anul 1922 cu sediul la Paris, multilaterală, de
colaborare în domeniul transportului feroviar, care are ca scop promovarea cooperării între căile ferate
membre şi a transportului feroviar în general, dezvoltarea interoperabilităţii şi ameliorarea competitivităţii
transportului feroviar în raport cu celelalte moduri de transport. Pentru aceasta, UIC elaborează norme,
dispoziţii şi recomandări, fişe şi standarde tehnice feroviare, lansează şi girează proiecte şi studii
internaţionale, favorizează schimbul de informaţii şi de experienţă (https://uic.org).
În perioada 2005-2006, UIC s-a repoziţionat în raport cu Uniunea Europeană şi cu evoluţiile mondiale, iar
structura UIC a fost adaptată corespunzător pentru a conferi o dimensiune mondială organizării şi activităţii
sale. În prezent UIC are un număr de 200 membri, care aparţin următoarelor categorii:
-

membri activi, incluzând operatori feroviari şi manageri de infrastructură din Europa, precum şi căi
ferate din Africa de Nord, Orientul Mijlociu, India, Pakistan, Japonia, China si Africa de Sud;
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-

membri asociaţi, incluzând majoritatea căilor ferate din Asia, Africa, America şi Australia;

-

membri afiliaţi, care sunt companii care realizează activităţi complementare celor realizate de căile
ferate (transport public, vagoane de dormit, catering etc.). CFR (Căile Ferate Române) se numără
printre membrii fondatori ai UIC.

b) RailNetEurope (RNE)
O serie de administratori de infrastructură feroviară şi organisme de alocare din Europa au hotărât în anul
2004 crearea unei organizaţii comune denumită RailNetEurope (RNE) cu sediul la Viena, pentru soluţionarea
problemelor operaţionale în domeniul feroviar internaţional.
Detalii privind organizarea şi obiectivele RNE sunt prezentate în anexa 2.
CFR este membru RNE din octombrie 2004 şi cooperează şi cu AI din alte state care nu sunt membre RNE,
în vederea elaborării şi alocării eficiente a unor trase care implică mai multe reţele feroviare. Prezentarea şi
proiectele RNE pot fi accesate la adresa http://www.rne.eu rne.eu
c) Platforma Administratorilor de Infrastructură Feroviară din Europa (PRIME)
Organismul reprezentativ care funcţionează sub denumirea PRIME a fost creat in 2013, cu sediul la Bruxelles
la propunerea Comisiei Europene si reprezintă o forma organizata de promovare a intenţiilor
administratorilor de infrastructura feroviara, ale asociaţiilor relevante si ale Direcţiei Generale pentru
Mobilitate si Transport (DG MOVE) pentru a spori cooperarea si colaborarea in vederea îmbunătăţirii
spaţiului feroviar european. Prezentarea acestui organism se găseşte la adresa
https://ec.europa.eu/transport/modes/rail/news/2016-06-03-prime-members-and-chair_en .
CFR este membru în cadrul „Platforme of Railway Infrastructure Managers in Europe” (PRIME) din luna iulie
2016.
Structura organizatorică a PRIME este formată din Reuniunea Plenară (organ de decizie co-prezidat de
Comisia Europeană şi administratorii de infrastructură feroviară) şi 6 subgrupuri de lucru:
1) Taxarea infrastructurii
2) Indicatori cheie de performanţă
3) Finanţarea infrastructurii
4) Cultura siguranţei feroviare
5) Digitalizare
6) Reţeaua europeană a organismelor de reglementare feroviară.
d) Coridoarele reţ elei centrale TEN-T (Core Network Corridors)
Prin Regulamentele (UE) nr. 1315/2013 şi 1316/2013, Comisia Europeană a stabilit Reţeaua transeuropeană
de transport (TEN-T) ca o reţea multimodală care cuprinde drumuri, căi ferate, căi navigabile interioare,
porturi interioare şi maritime, aeroporturi şi terminale feroviare în cele 28 de state membre. TEN-T este
alcătuită din două nivele:
1. Reţeaua globală: o reţea multidimensională cu o densitate relativ mare, care oferă tuturor regiunilor
europene (inclusiv regiunilor periferice şi ultraperiferice) o accesibilitate care să sprijine dezvoltarea
economică, socială şi teritorială a acestora, precum şi mobilitatea cetăţenilor lor .
2. Reţeaua centrală: o parte a reţelei globale, distinctă prin importanţa sa strategică pentru fluxurile majore
de transport europene. Structura de bază a Reţelei centrale este formată din coridoare multimodale (CNC
– Core Network Corridors) - administrate separat faţă de coridoarele feroviare de marfă - şi a căror
componentă feroviară include şi secţiuni aflate în administrarea CFR S.A., astfel:
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a) „Coridorul TEN-T CNC „Orient/Est-mediteraneean” cu traseul: Hamburg – Berlin; Rostock – Berlin –
Dresda; Bremerhaven/Wilhelmshaven–Magdeburg–Dresda; Dresda – Ústí nad Labem – Mělník/Praha –
Kolín; Kolín – Pardubice – Brno – Viena/Bratislava – Budapesta – Arad – Timişoara – Craiova – Calafat – Vidin
– Sofia; Sofia – Plovdiv – Burgas; Plovdiv – frontiera TR; Sofia – Salonic – Atena – Piraeus – Lemesos –
Lefkosia; Atena – Patras/Igoumenitsa.
b) „Coridorul TEN-T CNC „Rin–Dunăre” cu traseul: Strasbourg – Stuttgart – München – Wels/Linz; Strasbourg
– Mannheim – Frankfurt – Würzburg – Nürnberg – Regensburg – Passau – Wels/Linz; München/Nürnberg –
Praga – Ostrava/Přerov – Žilina – Košice – frontiera UA; Wels/Linz – Viena – Bratislava – Budapesta –
Vukovar; Viena/Bratislava – Budapesta – Arad – Braşov/Craiova – Bucureşti – Constanţa – Sulina.
Activităţile de identificare a necesităţilor de dezvoltare a infrastructurii acestor coridoare multimodale sunt
conduse de Comisia Europeană printr-un Coordonator European, care prezidează reuniuni plenare
(Forumuri), respectiv Grupuri de lucru.
Programele și inițiativele de finanțare UE, prin care se acordă sprijin financiar pentru proiectele care
vizează dezvoltarea rețelei TEN-T pot fi consultate la adresa :
https://ec.europa.eu/transport/themes/infrastructure_en

e) CER – Comunitatea Căilor Ferate Europene şi a Administratorilor de Infrastructură
Creată în anul 1988, cu sediul la Bruxelles, CER este o organizaţie europeană la nivel de companii feroviare
care urmăreşte reprezentarea intereselor membrilor săi pe plan european, îmbunătăţirea poziţiei pe piaţa
transporturilor şi a viabilităţii transporturilor feroviare, desfăşurând acţiuni prin care să se influenţeze cadrul
general care conduce la luarea deciziilor politice. Detalii privind activitatea CER se găsesc la adresa
http://www.cer.be.
Pentru aceasta, CER se implică în toate stadiile de elaborare a legislaţiei europene, formulând puncte de
vedere, fiind recunoscută de către Comisia Europeană ca partener de negociere şi efectuează lobby în
favoarea modului feroviar de transport, pentru realizarea unui echilibru între modurile de transport şi
pentru crearea unui cadru concurenţial echitabil pe piaţa transporturilor, în condiţiile unei dezvoltări
durabile .
Având în vedere că CER - ca organizaţie - este recunoscută de către Comisia Europeană drept partener de
dialog în procesul elaborării şi îmbunătăţirii legislaţiei în domeniul transporturilor (fiind în acelaşi timp şi un
vector de lobby pentru sectorul feroviar), calitatea de membru la CER dobândită de CFR S.A. în 2003 oferă
pe de o parte un cadru de informare eficientă în timp real, iar pe de altă parte posibilitatea de a exprima
puncte de vedere în concordanţă cu realităţile şi interesele infrastructurii feroviare CFR, încă din faza de
elaborare a noilor reglementări legislative feroviare.

f) OCCF - Organizaţia de Colaborare a Căilor Ferate
OCCF este o organizaţie internaţională interministerială specializată creată la 28 iunie 1956, cu Ministerul
Căilor Ferate din România membru fondator, având sediul la Varşovia, care are drept obiective asigurarea
premiselor necesare derulării transporturilor feroviare între Europa şi Asia şi colaborarea membrilor în
probleme de politică şi strategie feroviară, dreptul în transporturi, marfă, călători şi infrastructură.
OCCF coordonează, în principal, convenţiile privind traficul feroviar internaţional de călători (SMPS) şi marfă
(SMGS) derulat cu ţările din spaţiul ex-sovietic, acordurile privind decontările reciproce între căile ferate,
precum şi problemele tehnice privind interoperabilitatea feroviară (http://en.osjd.org).
Organizaţia are două nivele de conducere şi decizie şi anume:

•

Organul de decizie superior - Consfătuirea Miniştrilor Transporturilor în a cărei responsabilitate intră
în special, problemele de politică, strategie şi drept în transport;
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Conferinţa Directorilor Generali ai căilor ferate din ţările membre, care are în coordonare în principal
domeniile marfă, călători şi infrastructură.

Reprezentarea României la Consfătuirea Miniştrilor Transporturilor revine Ministerului Transporturilor, si
Infrastructurii iar CFR S.A. asigură reprezentarea sistemului de companii CFR la nivelul Conferinţei
Directorilor Generali.
1.10.1 One Stop Shop

Administratorii de infrastructură europeni care s-au alăturat RNE au înfiinţat birouri unice (One Stop Shop OSS), care funcţionează în cadrul coridoarelor feroviare de marfă (RFC), ca o reţea de puncte de contact sub
coordonarea RNE şi a RFC.
Principalele atribuţii ale OSS sunt prezentate în anexa 3.
O listă a persoanelor de contact OSS din cadrul administraţiilor RNE este disponibilă pe site-ul RNE
www.rne.eu
În cadrul CFR biroul One Stop Shop (OSS) funcţionează în cadrul Direcţiei Trafic şi are datele de contact:
Compania Naţională de Căi Ferate - CFR SA, Direcţia Trafic
Adresa:
Bd. Dinicu Golescu nr.38, sector 1, Bucureşti 010873, România
OSS:
dl. Ionut STUPINARU
Telefon:
+40 21 319 25 10
Fax:
+40 21 319 25 11
E-mail:
oss@cfr.ro

1.10.2 Instrumente RNE

În vederea asigurării unui acces facil la serviciile oferite de AI, RNE a dezvoltat o serie de instrumente
informatice „on-line” din care menţionăm:

•

PCS (Path Coordination System) Pathfinder - sistem pentru facilitarea solicitării de traselor
internaţionale PCS : https://pcs.rne.eu/

•

TIS (Train Infornation System) EUROPTIRAILS - sistem pentru vizualizarea circulaţiei trenurilor
internaţionale: https://tis.rne.eu/

•

Descrierea acestor instrumente este prezentată în anexa 3.
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Glosar

Termenii de specialitate utilizaţi în cadrul DRR sunt cei definiţi în art. 3 din Legea 202/2016 privind integrarea
sistemului feroviar din România în spațiul feroviar unic european, cu modificările și completările ulterioare,
şi în OG 12/1998 cu completările şi modificările ulterioare
Ceilalţi termeni de specialitate se definesc după cum urmează:
1. Autofurnizare de servicii – înseamnă o situație în care o întreprindere feroviară își realizează singură un
serviciu feroviar conex la sediul unui operator de infrastructură de servicii, cu condiția ca accesul
întreprinderii feroviare respective la infrastructură și utilizarea infrastructurii de către întreprinderea în
cauză să fie fezabile din punct de vedere juridic și tehnic și să nu pericliteze siguranța exploatării, precum
și ca operatorul infrastructurii de servicii în cauză să ofere această posibilitate.
2. Contract de acces - stabileşte drepturile şi obligaţiile CFR şi OTF în ceea ce priveşte alocarea şi utilizarea
capacităţilor de infrastructură, precum şi a altor servicii furnizate sau asigurate de către CFR.
3. Convoi de manevră - grup de vehicule feroviare legate între ele, care se manevrează prin tragere sau
împingere, între grupele de linii ale aceleiaşi staţii cu sau fără depăşirea incintei staţiei, precum şi între
staţie şi o linie a unui operator economic.
4. Certificat de siguranţă – documentul prin care se atestă că un operator de transport feroviar, deţinător
al licenţei, poate să execute un tip de serviciu de transport feroviar pe secţii de circulaţie ale căilor ferate
din România.
5. Declivitatea liniilor – reprezintă înclinarea faţă de orizontală a axei unui traseu de cale ferată, se
măsoară prin raportul dintre înălţime şi distanţa parcursă pe orizontală, raport exprimat în miimi.
6. Gabarit de încărcare - gabarit de material rulant admis pe liniile CFR, în care trebuie să se înscrie atât
vagonul, cât şi încărcătura sa
7. Infrastructuri de intervenţie - constau în asigurarea de către CFR a intervenţiilor necesare, la timp si
eficient, pentru înlăturarea urmărilor evenimentelor de cale ferată şi restabilirea circulaţiei/continuităţii
traficului feroviar în cazul unor accidente/incidente feroviare, cu mijloace de intervenţie specifice.
8. Infrastructuri de servicii conectate – reprezintă infrastructurile de servicii care sunt adiacente și
necesită trecerea printr-una pentru a ajunge la cealaltă.
9. Mărfuri (substanţe) periculoase - sunt considerate acele produse chimice care, pe timpul transportului,
pe calea ferată (în cisterne, containere sau alte ambalaje), datorită unor accidente de circulaţie, avarii
la mijlocul de transport sau la ambalaj, reacţii chimice neprevăzute, nerespectări ale normelor tehnice
de ambalare şi transport sau altor factori neprevăzuţi, pot conduce la apariţia unor explozii, incendii,
emisie de gaze, vapori, aerosoli sau lichide toxice răspândite pe sol şi în mediul înconjurător.
10. Nod (feroviar) - sunt staţiile cu mai mult de două direcţii de mers sau racordările (ramificaţiile feroviare)
din linie curentă.
11. Operator de infrastructuri de servicii – orice entitate publică sau privată responsabilă pentru
gestionarea și acordarea accesului la o infrastructură de servicii sau pentru prestarea unuia sau mai
multor servicii operatorilor de transport feroviar prevăzute la pct. 2-4 din anexa II, potrivit prevederilor
art. 3 pct. 19 din Legea 202/2016.
12. Pachet minim de acces - reprezintă prestaţiile furnizate de CFR pentru a permite cel puţin tranzitul unui
tren pe reţea, fără servicii de manevră sau (re)alimentare.
13. Serviciu de bază – reprezintă un serviciu furnizat în oricare dintre infrastructurile de servicii menționate
la punctul 2 din anexa II la Directiva 2012/34/UE.
14. Serviciu feroviar conex – reprezintă un serviciu de bază, suplimentar sau auxiliar menționat la punctele
2, 3 și 4 din anexa II la DIrectiva 2012/34/UE.
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15. Staţie - punct de secţionare care are linii destinate circulaţiei trenurilor, efectuării operaţiunilor de
manevră şi altor operaţiuni de transport feroviar. În sensul prezentului DRR prin staţie se înţelege şi
halta de mişcare (Hm). Staţia poate fi deschisă pentru traficul de marfă şi/sau călători.
16. Staţie de transbordare - asigura transbordarea (mutarea) mărfurilor din vagoanele de cale normală în
vagoanele de cale largă şi invers.
17. Staţie de transpunere - asigură transpunerea vagoanelor (schimbarea osiilor/boghiurilor) de cale
normală cu cele de cale largă şi invers.
18. Staţie de triaj - staţie destinată prelucrării fluxurilor de vagoane de marfă şi de repartizare (separare) a
acestora pentru diverse destinaţii.
19. Transport excepţional - un transport este considerat excepţional dacă din cauza dimensiunilor lui, a
gabaritului sau a greutăţii lui, ţinând cont de caracteristicile infrastructurii feroviare pe care urmează să
circule, nu poate fi admis decât cu respectarea unor condiţii tehnice sau de exploatare speciale.
20. Grafic de circulaţie – reprezentarea grafică în spaţiu şi timp a mişcării trenurilor pe o anumită rută, de
obicei pentru un interval de 24 de ore.
21. Livret cu mersul trenurilor – reprezintă broşura cu mersul trenurilor de marfă sau de călători grupate
pe ranguri/tipuri de tren şi pe raza de activitate a unei sucurale regionale CFR.
22. Mersul trenurilor – reprezintă orarul de circulaţie al trenurilor, inclusiv timpii de mers între diverse
repere (în principal staţii şi Hm) şi caracteristicile trenului.
23. Gestionar de infrastructură - orice persoană juridică sau grup de persoane juridice înregistrate în
România ce au ca obiect de activitate întreţinerea şi exploatarea infrastructurii feroviare
neineroperabile închiriate de la CFR, în conformitate cu reglementările legislative în vigoare.
24. Infrastructuri de servicii – instalaţiile, inclusiv terenul, cladirile şi echipamentele care au fost amenajate
în mod special, integral sau parţial, pentru a permite furnizarea unuia sau a mai multor servicii prevăzute
în Anexa II, la pct. 2-4 din Legea nr. 202/2016. Acestea sunt detaliate în cadrul paragrafului 3.6 din
prezentul document.
Un dicţionar explicativ în limba engleză al termenilor feroviari utilizaţi uzual se găseşte la următoarea pagină
de web a RNE:
http://rne.eu/wp-content/uploads/RNE_NetworkStatementGlossary__V8_2016_web.pdf

înapoi la CUPRINS
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România

Introducere

Infrastructura feroviară publică de pe teritoriul României aparţine statului Român şi este atribuită în
concesiune Companiei Naţionale de Căi Ferate “CFR” -SA în calitate de administrator de infrastructură.
Elementele concrete ale infrastructurii feroviare publice sunt definite în anexa 2 la HG 581/1998 privind
înfiinţarea Companiei Naţionale de Căi Ferate “CFR” - SA, cu modificările ulterioare şi anexa 1 din Legea nr.
202/2016.
Accesul la infrastructura feroviară este garantat în condiţii nediscriminatorii tuturor OTF care îndeplinesc
condiţiile necesare şi suficiente şi care solicită şi încheie un contract de acces cu CFR, sau o convenţie de
alocare în cazul celorlalţi solicitanţi.

2.2

Condiţii generale de acces

Accesul la infrastructura feroviară din România se face în baza actelor normative prezentate în anexa 25.
2.2.1

Condiţii care trebuie îndeplinite de către solicitant

O capacitate de infrastructură poate fi cerută de către un solicitant (OTF), definit conform art. 3, pct. 28 din
Legea nr. 202/2016, cu modificările și completările ulterioare.
Pentru cererea unei capacităț de infrastructură, solicitantul trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

•

daca este OTF român sau străin şi/sau grup internaţional de OTF trebuie să:
- dispună de licenţă de transport feroviar;
- deţină certificat de siguranţă pentru rutele solicitate şi
- să aiba încheiat un contract de acces pe infrastructură cu CFR;

•

dacă este alt solicitant care nu este OTF trebuie să deţină o convenţie de alocare încheiată cu CFR SA

2.2.2

Cine poate efectua transportul de marfă sau călători

Transportul de marfă sau călători poate fi efectuat de către OTF care deţin:

•
•
•
•

licenţă de transport feroviar;
certificat de siguranţă;
contract de acces încheiat cu CFR;

trase alocate pentru ruta de transport.
Pentru circulaţia pe liniile CFR de la frontieră - la prima staţie de frontieră de pe teritoriul României, OTF
străini sunt acceptaţi pentru circulaţie pe infrastructura feroviară în condiţiile legii, acordurilor şi
convenţiilor internaţionale la care România este parte.
In aceste cazuri dreptul de acces este acordat de Acordul Interguvernamental privind desfăşurarea traficului
feroviar prin frontierele de stat încheiat între România şi statul vecin.

2.2.3

Licenţa

Licența de transport feroviar reprezintă autorizația acordată de o autoritate de acordare a licențelor unei
societăți, prin care i se recunoaște capacitatea de a presta servicii de transport feroviar în calitate de
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operator de transport feroviar. Prin licența de transport poate fi permisă prestarea doar a anumitor tipuri
de servicii de transport feroviar.
Serviciile de transport feroviar pe căile ferate din România se clasifică în următoarele tipuri:
a) tip A - transport feroviar de călători desfăşurat în interes public şi/sau în interes propriu;
b) tip B - transport feroviar de marfă desfăşurat în interes public şi/sau în interes propriu;
c) tip C - numai manevră feroviară în interes public şi/sau în interes propriu.

Licenţa de transport feroviar este acordată în conformitate cu prevederile Legii 202/2016, ale OMT
nr.683/2017 privind aprobarea tarifelor pentru prestaţiile de activiţăţii specifice efectuate de AFER şi HG.
nr. 361/27.07.2018 privind aprobarea pocedurilor pentru acordarea licenţelor în domeniul transportului
feroviar. Autoritatea responsabilă cu acordarea licenţelor de transport feroviar din România este
Organismul de Licenţe Feroviare Român (OLFR), organism independent care funcţionează în cadrul
Autorităţii Feroviare Române - AFER.
Licenţa de transport feroviar acordată de către OLFR este valabilă şi în celelalte state membre ale Uniunii
Europene pentru servicii echivalente de transport feroviar.
OLFR şi CFR recunosc ca valabile pe căile ferate din România licenţele de transport feroviar acordate de
autorităţile responsabile cu licenţierea operatorilor de transport feroviar din celelalte state membre ale
Uniunii Europene, pentru un tip de serviciu echivalent celui înscris în licenţă în conformitate cu legislaţia
comunitară aplicabilă, respectiv Legea nr.202/2016.
Date de contact:
Organismul de Licenţe Feroviare Român - OLFR
Adresa:
Telefon:
Fax:
Web:
Email:

Calea Griviţei, Nr.393, sector 1, Bucureşti, România
+4021.307.79.07
+4021.307.79.45
+4021.316.05.97
+4021.307.79.87
www.afer.ro/rom/OLFR
olfr@afer.ro

2.2.4

Certificatul unic de siguranţă

Certificatul unic de siguranţă este documentul prin care se atestă că un operator de transport feroviar,
deţinător al licenţei, poate să execute un tip de serviciu de transport feroviar pe secţii de circulaţie ale căilor
ferate din România;
Certificatul de siguranţă este acordat în conformitate cu:
-

Legea 202/2016 privind integrarea sistemului feroviar din România în spațiul feroviar unic european,
cu modificările și completările ulterioare;

-

HG 361/2018 privind aprobarea procedurilor pentru acordarea licențelor în domeniul transportului
feroviar;

-

Ordinul nr. 932/2020 privind măsuri pentru aplicarea Regulamentului (UE) 2018/763 al Comisiei din
9 aprilie 2018 de stabilire a modalităţilor practice pentru emiterea certificatelor unice de siguranţă
pentru întreprinderile feroviare;
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-

Ordinul 743/2020 pentru eliberarea certificatuluji unic de siguranță operatorilor care efectuează
numai manevră feroviară pe căile ferate din România;

-

OUG nr. 73/2019 privind siguranța feroviară, care asigură transpunerea în legislația națională a
Directivei (UE) 2016/797 a Parlamentului European și a Consiliului din 11 mai 2016 privind
interoperabilitatea sistemului feroviar din Uniunea Europeană și a Directivei (UE) 2016/798 a
Parlamentului European și a Consiliului din 11 mai 2016 privind siguranța feroviară.

Autoritatea responsabilă cu acordarea certificării în materie de siguranţă din România este Autoritatea de
Siguranţă Feroviară Română (ASFR), organism independent care funcţionează în cadrul Autorităţii Feroviare
Române - AFER.
Certificatul de siguranţă partea A este valabil şi în celelalte state membre ale Uniunii Europene pentru
servicii echivalente de transport feroviar.

ASFR recunoaşte ca valabile pe căile ferate din România certificatele de siguranţă care confirmă acceptarea
sistemului de management al siguranţei (partea A), acordate de autorităţile responsabile cu certificarea de
siguranţă a operatorilor de transport feroviar din celelalte state membre ale Uniunii Europene, pentru
servicii echivalente de transport feroviar în conformitate cu legislaţia comunitară aplicabilă, respectiv
Ordinul 743/2020 pentru eliberarea certificatului unic de siguranță operatorilor care efectuează numai
manevră feroviară pe căile ferate din România și Legea nr. 202/2016 privind integrarea sistemului feroviar
din România în spațiul feroviar unic european, cu modificările și completările ulterioare.
Datele de contact ale ASFR:
Autoritatea de Siguranţa Feroviară Română – ASFR
Adresa:
Calea Griviţei, Nr.393 sector 1, Bucureşti, România
Telefon:
+4021.307.79.06
Fax:
+4021.316.42.58
Web:
www.afer.ro/asfr/

2.2.5

Acoperirea riscurilor (asigurarea obligatorie, garanţia statului)

Pentru obţinerea licenţei, OTF trebuie să încheie contracte de asigurare cu firme de asigurări acreditate sau
să ia măsurile necesare pentru acoperirea răspunderii sale civile în caz de accidente feroviare ori incidente
tehnice în cadrul serviciilor de transport feroviar solicitate, conform HG 361/2018 privind aprobarea
procedurilor pentru acordarea licențelor în domeniul transportului feroviar. Aceste asigurări se
materializează în anexa Licenţei emisă de OLFR şi trebuie prezentate CFR la încheierea contractului de acces.

2.3

Condiţii comerciale generale
2.3.1

Acordul cadru

Acordul cadru este reglementat de art. 42 din Legea 202/2016 privind integrarea sistemului feroviar din
România în spațiul feroviar unic european, cu modificările și completările ulterioare, care prevede că CFR
poate încheia un acord-cadru cu un solicitant. Acest acord-cadru se referă caracteristicile capacităţilor de
infrastructură feroviară cerute de un solicitant, precum şi ale capacităţilor de infrastructură care îi sunt
oferite, pe orice durată ce depăşeşte o singură perioadă de valabilitate a graficului de circulaţie. Acordul
cadru nu va specifica trasa în mod detaliat, dar va fi întocmit astfel încât să asigure interesele comerciale
ale solicitantului.
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Acest acord cadru se supune aprobării prealabile a Consiliului Naţional de Supraveghere din Domeniul
Feroviar.
Până în prezent niciun OTF nu a solicitat încheierea vreunui acord cadru.

2.3.2

Contractul de acces cu OTF

Pentru accesul pe infrastructura feroviară administrată de CFR, OTF trebuie să încheie un contract de acces
pe infrastructură cu CFR.
Contractul de acces stabileşte drepturile şi obligaţiile CFR şi OTF în ceea ce priveşte alocarea şi utilizarea
capacităţilor de infrastructură, precum şi a altor servicii furnizate sau asigurate de către CFR.
Contractul de acces se încheie de obicei pentru perioada de valabilitate a unui mers de tren şi are o structură
standard aplicabilă la toţi OTF, pentru acelaşi tip de trafic.
Contractul de acces conţine cel puţin următoarele clauze:
a) servicii oferite OTF, conform Anexei II la Legea 202/2016 privind integrarea sistemului feroviar din
România în spațiul feroviar unic european, cu modificările și completările ulterioare, grupate pe
categorii după cum urmează:
- pachetul minim de acces;
- accesul, inclusiv accesul pe calea ferată, la infrastructurile de servicii, în cazul în care acestea
există, şi la serviciile furnizate în cadrul acestor infrastructuri;
- servicii suplimentare;
- servicii auxiliare;
b) drepturile de exploatare a infrastructurii feroviare şi trasele alocate;
c) obligaţiile şi răspunderile părţilor;
d) parametrii de performanţă privind calitatea serviciilor contractate;
e) nivelul TUI şi al tarifelor pentru celelalte servicii incluse în contract;
f) durata contractului şi clauze de reziliere;
g) alte elemente.
De asemenea, contractul stabileşte drepturile şi obligaţiile CFR şi OTF în ceea ce priveşte alocarea
capacităţilor.
Contractul de acces trebuie încheiat între CFR şi OTF înainte de alocarea traselor solicitate.
Accesul în staţiile de călători şi terminalele de marfă este cuprins în contractul de acces.
Modelul contractului de acces standard este prezentat în anexa 4.a. Acesta este obligatoriu pentru OTF care
solicită utilizarea infrastructurii feroviare administrată de CFR. Această structură poate suferi modificări
urmare evoluţiei legislative în domeniul feroviar.
Pentru încheierea contractului de acces, OTF trebuie să prezinte documentele specificate în anexa 5.a. Lista
OTF care au încheiate contracte de acces cu CFR la data publicării DRR este prezentată în anexa 6.

2.3.3

Convenţie de alocare cu alţi solicitanţi in afară de OTF

În conformitate cu prevederile art. 38 alin. (2) şi (3) şi ale art.41 alin. (1) din Legea 202/2016 privind
integrarea sistemului feroviar din România în spațiul feroviar unic european, cu modificările și completările
ulterioare, CFR poate încheia contracte si cu alţi solicitanţi în afară de OTF, aşa cum sunt aceştia definiţi la
art. 3 pct. 28 din aceeaşi lege:
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-

alte persoane fizice sau juridice sau entităţi (de ex. autorităţi competente prevăzute în Regulamentul
(CE) nr. 1370/2007 privind serviciile publice de transport de călători);

-

încărcătorii, expeditorii şi operatorii de transport combinat care doresc să obţină capacităţi pentru
activităţi de serviciu public sau în interes comercial.

Convenţia de alocare stabileşte drepturile şi obligaţiile CFR şi ale solicitantului în ceea ce priveşte alocarea
traselor.
Convenţia de alocare se încheie de obicei pentru perioada de valabilitate a unui mers de tren şi are o
structură standard aplicabilă la toţi solicitanţii.
Convenţia de alocare conţine cel puţin următoarele clauze:
a) trasele alocate solicitantului;
b) OTF desemnat de solicitant pentru utilizarea fiecărei trase alocate solicitantului;
c) obligaţiile şi răspunderile părţilor;
d) parametrii de performanţă privind calitatea serviciilor contractate;
e) nivelul tarifelor pentru serviciile incluse în contract;
f) durata contractului şi clauze de reziliere;
g) alte elemente.

2.4

Reguli de exploatare

Regulile specifice de exploatare sunt prezentate în Instrucţiunile feroviare aprobate prin ordin al MT sau
prin alte prevederi legislative naţionale sau internaţionale.
Publicare regulilor naţionale este efectuată de către emitent de obicei în Monitorul Oficial al României şi în
alte publicaţii sau broşuri specifice.
Publicarea regulilor internaţionale este efectuată de emitent în publicaţii specifice.
Lista cu instrucţiile şi regulamentele de exploatare care se aplică pe infrastructura feroviară din România
este prezentată în anexa 7a. Acestea pot fi puse la dispoziţia OTF de către CFR gratuit în format electronic.
Pe reţeaua feroviară din România se utilizează limba română. Documentele internaţionale invocate de OTF
trebuie prezentate în limba Română.
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Transporturi excepţionale

Un transport este considerat excepţional dacă din cauza dimensiunilor lui, a gabaritului sau a greutăţii lui,
ţinând cont de caracteristicile infrastructurii feroviare pe care urmează să circule, nu poate fi admis decât
cu respectarea unor condiţii tehnice sau de exploatare speciale.
Din categoria transporturilor excepţionale fac parte următoarele transporturi:
a) încărcăturile care nu corespund prescripţiilor obligatorii din Directivele de Încărcare UIC;
b) unităţi de încărcare care necesită a fi transbordate dacă masa fiecărui obiect este mai mare de 25 de
tone;
c) expediţiile care trebuie încărcate pe ferry-boat şi care se încadrează în dispoziţiile GCU şi CUV (fosta
Anexă IV RIV);
d) vagoane cu mai mult de 8 osii dacă sunt încărcate,
e) vehicule feroviare de cale ferată care circulă pe roţi proprii, care formează obiectul unui contract de
transport, când nu sunt marcate,
f)

alte transporturi care fac obiectul instrucţiunilor specifice aprobate prin ordin al ministrului
transporturilor.

În trafic internaţional pentru îndrumarea transporturilor excepţionale sunt necesare acorduri de preluare
din partea tuturor căilor ferate participante la transport sau numai din partea căilor ferate pe liniile cărora
transporturile respective sunt considerate excepţionale. Solicitarea şi obţinerea acordurilor de preluare
constituie sarcina OTF.
Reglementări detaliate referitoare la transporturile excepţionale se găsesc în Instrucţiunile pentru
admiterea şi expedierea transporturilor excepţionale pe infrastructura feroviară publică – nr. 328/2008.
Modul de alocare a capacităţilor de infrastructură pentru transporturile excepţionale este descris la
paragraful 4.4.
CFR poate oferi asistenţă pentru desfăşurarea transporturilor excepţionale, în condiţiile specificate la
paragraful 4.6.
Compartimentul responsabil cu aprobarea circulaţiei transporturilor excepţionale pe reţeaua CFR este:
a) Regulatorul Central de Conducere a Traficului din Direcţia Trafic pentru transporturile internaţionale şi
pentru transporturile care circula pe raza a două sau mai multe SRCF. Date de contact:
Direcţia Trafic, Regulatorul Central de Coordonare a Traficului
Adresa:
Bd. Dinicu Golescu nr.38, sector 1, Bucureşti 010873, România
Telefon:
+40 21 319 25 10
Fax:
+40 21 319 25 11
Mobil:
+40 722 693 161
E-mail:
nicuta.borcan@cfr.ro
b) Sucursala regională de căi ferate, pentru transporturile care circula pe raza unei singure SRCF
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Mărfuri periculoase

Mărfurile (substanţele) periculoase (SP) sunt considerate acele produse chimice care, pe timpul
transportului, pe calea ferată (în cisterne, containere sau alte ambalaje), datorită unor accidente de
circulaţie, avarii la mijlocul de transport sau la ambalaj, reacţii chimice neprevăzute, nerespectări ale
normelor tehnice de ambalare şi transport sau altor factori neprevăzuţi, pot conduce la apariţia unor
explozii, incendii, emisie de gaze, vapori, aerosoli sau lichide toxice răspândite pe sol şi în mediul
înconjurător. Explozia, incendiul, emisia de gaze sau vapori se poate produce direct în mijlocul de transport
sau /şi ca urmare a răspândirii substanţei periculoase pe sol.
Substanţele (mărfurile) periculoase pot fi transportate pe calea ferată în cisterne, containere sau alte tipuri
de ambalaje, în stare de:
- gaz la presiune normală;
- gaz comprimat;
- gaz lichefiat;
- lichid;
- solid (compact, cristale, pulberi)
Pentru a putea transporta mărfuri periculoase pe reţeaua CFR, OTF de marfă trebuie să aibă specificat în
licenţă la rubrica „tipul serviciu” menţiunea „inclusiv mărfuri periculoase”.
Pe reţeaua CFR se aplică prevederile Regulamentului privind transportul internaţional feroviar al mărfurilor
periculoase (RID), precum şi alte reglementări specifice precizate în instrucţiunile feroviare dintre care
menţionăm:

•

HG nr.1175/2007 pentru aprobarea Normelor de efectuare a activităţii de transport de mărfuri
periculoase în România;

•

Regulamentul privind transportul Internaţional Feroviar al Mărfurilor Periculoase RID – Apendice C
la Convenţia privind transporturile internaţionale feroviare (COTIF), semnată la Berna la 9 mai 1980,
modificată prin Protocolul ratificat prin OG nr.69/2001, aprobată prin Legea nr. 53/2002;

•

OG nr.7/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind transportul pe căile ferate din România,
republicată;

•

OMT nr.590/2007 pentru stabilirea unor reguli privind transportul în trafic intern al mărfurilor
periculoase pe calea ferată;

Modul de alocare a capacităţilor de infrastructură pentru transporturile de mărfuri periculoase este
prezentat la paragraful 4.4.
CFR poate oferi asistenţă pentru desfăşurarea transporturilor de mărfuri periculoase în condiţiile specificate
la paragraful 4.6.
Organismul responsabil cu aprobarea circulaţiei transporturilor de mărfuri periculoase pe reţeaua CFR este:
Direcţia Trafic, Regulatorul Central de Coordonare a Traficului
Adresa:
Bd. Dinicu Golescu nr.38, sector 1, Bucureşti 010873, România
Telefon:
+40 21 319 25 10
Fax:
+40 21 319 25 11
E-mail:
nicuta.borcan@cfr.ro
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Principii privind procesul de acceptanţă pentru materialul rulant

In conformitate cu reglementările în vigoare, OTF răspunde de materialul rulant (MR) din trenurile sale. Ca
urmare OTF are sarcina autorizării MR propriu, a verificării MR pe care îl foloseşte sau a acceptării MR de la
alt OTF la staţiile de frontieră (prin încheierea de acorduri de preluare).
CFR nu este responsabilă cu omologarea materialului rulant, autoritatea responsabilă fiind Organismul
Notificat Feroviar Român (ONFR) care funcţionează în cadrul AFER şi are următoarele date de contact:
Organismul Notificat Feroviar Român - ONFR
Adresa:
Calea Griviţei, Nr.393, sector 1, Bucureşti, România
Telefon:
+4021.307.79.00
Fax:
+4021.316.42.58
+4021.316.05.97
Web:
www.afer.ro/rom/ONFR
Email:
office.onfr@afer.ro

2.8

Procesul de acceptanţă pentru personal

Personalul de exploatare al OTF care are responsabilităţi în siguranţa circulaţiei‚ care urmează să desfăşoare
pe propria răspundere activităţi specifice transportului feroviar trebuie să deţină o autorizaţie de exercitare
a funcţiei respective eliberată de AFER în conformitate cu OMT 2262/2005.
Mecanicii de locomotivă - trebuie să deţină un permis de mecanic de locomotivă eliberat de AFER în
conformitate cu HG 1611/2010 privind aprobarea normelor pentru certificarea mecanicilor de locomotivă.
Permisul de mecanic şi autorizaţia se emite în urma verificării cunoştinţelor profesionale, la solicitarea OTF.
Organismul din cadrul AFER, responsabil cu eliberarea permisului de mecanic şi a autorizaţiei de exercitare
a funcţiei este ASFR. Datele de contact sunt prezentate la paragraful 2.2.4 - Certificatul unic de siguranţă.
Verificarea îndeplinirii condiţiilor de acceptanţă a personalului se face atât în cadrul procesului de acordare
a certificatului de siguranţă pentru OTF cât şi pe parcursul derulării activităţii OTF.
De asemenea OTF trebuie să deţină personal de instruire propriu sau un contract cu agent autorizat.
Organismul naţional al Ministerului Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor desemnat să asigure
formarea-calificarea, perfecţionarea şi verificarea profesională periodică a personalului care efectuează
activităţi specifice desfăşurării transportului feroviar în condiţii de siguranţă a circulaţiei, securitate a
transporturilor şi de calitate a serviciilor feroviare, precum şi participarea în comisiile de autorizare a
personalului cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei din transportul feroviar este CENAFER.
Înfiinţat prin OG nr. 58/2004, aprobată prin Legea nr. 408/2004, CENAFER e organizat şi funcţionează ca
instituţie publică cu personalitate juridică în subordinea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii şi
Comunicaţiilor şi are următoarele date de contact.
Centrul Naţional de Calificare şi Instruire Feroviară – CENAFER
Adresa:
Calea Griviţei, Nr.343B, sector1, Bucureşti, România
Telefon:
+4031 620 39 02
Fax:
+4031 620 39 11
Web:
www.cenafer.ro
Email:
cenafer@cenafer.ro
înapoi la CUPRINS
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România

Introducere

Informaţiile oferite în acest capitol sunt cele de la data elaborării DRR. Dacă apar modificări semnificative
ale caracteristicilor infrastructurii feroviare pe parcursul duratei de valabilitate a DRR, acestea vor fi
conţinute în modificările publicate.
Acolo unde una din activităţile din acest capitol este oferită de altă entitate decât CFR (în calitate de AI), au
fost menţionate informaţiile relevante specifice activităţii sau au fost făcute referiri la prevederile care le
conţin.
Modul de organizare al CFR şi activităţile desfăşurate sunt prezentate pe pagina de internet proprie:

www.cfr.ro
Infrastructura feroviară cuprinde infrastructura feroviară proprietate publică a statului, denumită în
continuare infrastructură feroviară publică, precum şi cea aflată în proprietate privată, denumită în
continuare infrastructură feroviară privată.
Administrarea infrastructurii feroviare, proprietate publică sau proprietate privată a statului, se asigură de
către Compania Naţională de Căi Ferate „CFR” SA (denumită CFR), căreia i se atribuie în concesiune, fără
plata redevenţei, infrastructura feroviară publică şi care deţine în proprietate alte elemente ale
infrastructurii feroviare, stabilite în anexa 2 a HG 581/1998 privind înfiinţarea CFR.
Părţi ale infrastructurii feroviare publice a statului pot fi concesionate, în condiţiile legii, şi altor companii
naţionale aflate sub autoritatea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, cu respectarea
reglementărilor naţionale şi comunitare. Deocamdată CFR este singura companie naţională împuternicită
cu administrarea infrastructurii feroviare publice.
Elementele concrete ale infrastructurii feroviare publice, sunt definite în art. 11 alin. (1) din OG 12/1998 şi
sunt stabilite în HG 581/1998 şi anexa I din Legea nr. 202/2016.
Celelalte elemente ale ansamblului infrastructurii feroviare, neprevăzute mai sus, constituie proprietate
privată a CFR, aşa cum este definit în art. 11 alin. (3) din OG 12/1998.

3.2

Întinderea reţelei

Reţeaua feroviară administrată de CFR are caracteristicile generale prezentate în anexa 12.
Reprezentarea schematică a reţelei feroviare cu evidenţierea caracteristicilor principale este prezentată în
anexa 1.a.

3.2.1

Limitele reţelei

Reţeaua feroviară publică sau privată administrată de CFR acoperă relativ uniform teritoriul României şi
deserveşte majoritatea centrelor urbane şi economice. Reţeaua feroviară administrată de CFR este
conectată la reţeaua feroviară europeană prin intermediul administraţiilor de cale ferată din ţările vecine şi
anume: Ungaria (MAV), Serbia (ZS), Bulgaria (NRIC), Moldova (CFM) şi Ucraina (UZ). Staţiile de frontieră a
reţelei feroviare administrate de CFR cu reţeaua feroviară a administraţilor de cale ferată din ţările vecine
sunt prezentate în anexa 11.
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3.2.1.1 Infrastructura feroviară interoperabilă şi neinteroperabilă
Infrastructura feroviară publică sau privată a statului cuprinde infrastructura care se poate conecta la
infrastructura feroviară transeuropeană, precum şi pe cea care nu poate fi conectată la aceasta, după cum
urmează:
a) infrastructura feroviară interoperabilă;
b) infrastructura feroviară neinteroperabilă; Lista acestor secţii este prezentată în anexa 8.a la DRR
(preluată din anexa 3 a HG 643/2011).
CFR poate să închirieze părţi ale infrastructurii feroviare neinteroperabile publice către alte persoane
juridice, în vederea administrării acesteia pentru organizarea transporturilor publice de mărfuri şi persoane.
Condiţiile de închiriere a unor părţi din infrastructura feroviară neinteroperabilă sunt reglementate prin HG
643/2011 şi se fac în baza unui contract de închiriere cadru prezentat în anexa 27.
Persoane juridice care închiriază porţiuni ale infrastructurii feroviare neinteroperabile trebuie să fie
autorizate de AFER ca gestionari de infrastructură conform art.12 din HG 643/2011.
În prezent CFR are încheiate contracte de închiriere cu 5 gestionari de infrastructură feroviară
neinteroperabilă. Secţiile închiriate sunt evidenţiate în anexa 8.a.
Lungimea traseului infrastructurii feroviare interoperabile şi neinteroperabile este structurată astfel:

•

lungimea traseului reţelei infrastructurii feroviare interoperabile: 6.804 km;

•

lungimea traseului reţelei infrastructurii feroviare neinteroperabile: 3.824

Harta feroviară a staţiilor şi liniilor interoperabile şi a celor neinteroperabile cu evidenţierea gestionarilor
de infrastructură care au închiriat de la CFR linii neinteroperabile este prezentată în anexa 1.b.

Staţiile situate pe cele două tipuri de infrastructură sunt prezentate în lista generală a staţiilor din anexa 9.a,
cu specificarea gestionarului de infrastructură care le-a închiriat, a operatorilor infrastructurilor de servicii
din aceste stații și a serviciilor furnizate în cadrul acestora.

3.2.1.2

Gestionarea infrastructurii feroviare neinteroperabile

Gestionarea infrastructurii neinteroperabile se face în condiţiile prevăzute în HG 643/2011 care
prevede în principal ca:
a) Activităţile de conducere operativă a circulaţiei trenurilor pe secţiile de circulaţie aparţinând
infrastructurii feroviare neinteroperabile se desfăşoară exclusiv de către CFR prin structurile proprii
de management al traficului feroviar, în condiţiile legii.
b) Activităţile de conducere a circulaţiei trenurilor la nivelul staţiilor de cale ferată şi al altor puncte de
secţionare de pe secţiile de circulaţie aparţinând infrastructurii feroviare neinteroperabile se
desfăşoară numai cu personal autorizat de către AFER, sub coordonarea structurilor de
management al traficului feroviar din CFR, cu respectarea tuturor normelor de siguranţa circulaţiei
şi în conformitate cu reglementările în vigoare.
c) Accesul pe aceste linii se face în baza unui contract de acces încheiat între gestionarul infrastructurii
feroviare şi OTF şi a achitării unui TUI care nu poate depăşi valoarea TUI aplicat de CFR pentru secţii
şi condiţii similare. Condiţiile specifice de tarifare sunt prezentate în Cap. 6 din DRR.

Documentul de Referinţă
al Reţelei CFR - 2022

Versiune: 11.1.3
Actualizare: 28.04.2022

Capitol: Infrastructura

A Pagina
34 din 73

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

România

3.2.2

Conectarea la reţeaua internaţională

Reţeaua CFR are conexiuni cu toate cele 5 ţări vecine, aşa cum este prezentat graphic în anexa 1.a şi sub
formă de tabel cu caracteristicele tehnice ale staţiilor de frontieră şi ale terminalelor aferente în anexa 11.

3.2.3

Alte informaţii

Documentele legislative care conţin prevederi referitoare la infrastructura feroviară şi la care facem referire
sunt în principal cele menţionate în anexa 25.

3.3

Descrierea reţelei
3.3.1

Caracteristici tehnice

Caracteristicile reţelei sunt prezentate sintetic în anexa 12.
Descrierea detaliată a caracteristicilor tehnice ale rețelei CFR este prezentată în Registrul de Infrastructură
Feroviară RINF elaborat în conformitate cu prevederile art. 47 din Hotărârea nr. 108/2020 privind
interoperabilitatea sistemului feroviar. Conform acestuia, ”Organismul notificat feroviar român din cadrul
Autorității Feroviare Române publică un registru de infrastructură care să indice valorile parametrilor de
rețea ai fiecărui subsistem sau ai fiecărei părți de subsistem în cauză, astfel cum se prevede în S.T.I.
relevante. Valorile parametrilor înregistrate în registrul de infrastructură se utilizează în combinație cu
valorile parametrilor înregistrate în autorizația de introducere pe piață a vehiculului pentru a verifica
compatibilitatea tehnică dintre vehicul și rețea. Registrul de infrastructură poate stipula condiții de utilizare
a instalațiilor fixe, precum și alte restricții. Organismul notificat feroviar român din cadrul Autorității
Feroviare Române actualizează registrul de infrastructură în conformitate cu prevederile art. 49 alin. (5) din
Directiva 2016/797”.
RINF poate fi accesat la adresa web https://rinf.era.europa.eu/rinf
3.3.1.1

Felul liniei

Din cei 10.628 km de traseu al reţelei feroviare CFR:

•

2.917 km sunt linie dublă;

•

7.711 km sunt linie simplă.

Aceste linii sunt evidenţiate pe harta din anexa 1.a.
3.3.1.2 Ecartamentul liniei
Ecartamentul reţelei feroviare CFR este ecartamentul european (normal) de 1435 mm.
Există însă unele porţiuni scurte la frontiere feroviare cu Ucraina (UZ) şi Republica Moldova (CFM) la care,
pe distanţa de la staţia CFR de frontieră spre administraţia feroviară vecină, linia de ecartament normal este
dublată de linie cu ecartament larg de 1520 mm. Aceste linii au fost evidenţiate în anexa 11.
De asemenea, mai există o linie de peage de ecartament larg (1520 mm) pe teritoriul României de 44 km
între staţiile Teresva (UZ) - Câmpulung la Tisa (CFR) şi Valea Vişeului (CFR) - Berlibas (UZ).
Pentru asigurarea continuităţii transportului feroviar internaţional de la ecartamentul normal la cel larg, la
frontierele României cu Ucraina şi Republica Moldova există staţii de transbordare şi staţii de transpunere
care sunt precizate în tabelul din anexa 11.
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Staţiile de transbordare asigura transbordarea (mutarea) mărfurilor din vagoanele de cale normală în
vagoanele de cale largă şi invers.
Staţiile de transpunere asigură transpunerea vagoanelor (schimbarea osiilor/boghiurilor) de cale normală
cu cele de cale largă şi invers.
Ecartamentul liniilor este figurat pe harta din anexa 1.a.
3.3.1.3 Staţii şi noduri de cale ferată
Staţiile sunt puncte de secţionare care au linii destinate circulaţiei trenurilor, efectuării operaţiunilor de
manevră şi altor operaţiuni de transport feroviar. În sensul prezentului DRR prin staţii se înţeleg şi haltele
de mişcare (Hm).
Pe reţeaua feroviară administrată de CFR există un număr de 904 de staţii.
Lista generală a staţiilor este prezentată în anexa 9.a. Această anexă include şi prezentarea infrastructurilor
de servicii existente în aceste staţii, precum şi a serviciilor furnizate prin aceste infrastructuri.
Nodurile feroviare sunt staţiile cu mai mult de două direcţii de mers sau racordările (ramificaţiile feroviare)
din linie curentă.
Distanţele între staţii (noduri) sunt prezentate în livretele cu mersul trenurilor editate şi publicate anual de
CFR şi periodic în „Indicatorul kilometric”.
Staţiile CFR sunt figurate pe schiţa feroviară din anexa 1.a.
3.3.2

Caracteristicile reţelei

3.3.2.1 Gabaritul de încărcare
Gabaritul de încărcare pe reţeaua CFR este „Gabaritul CFR de vagon de încărcare” ale cărui dimensiuni sunt
prezentate în Directive de Încărcare UIC (fosta Anexa II RIV).
Gabaritul de încărcare aplicabil pe reţeaua CFR este prevăzut în Instrucţiunile 328/2008 pentru
transporturile excepţionale pe infrastructura feroviară prezentate la paragraful 2.5 din prezentul DRR.
Transporturile care depăşesc dimensiunile „Gabaritului CFR de vagon de încărcare” se consideră transport
excepţional (negabaritic) şi se tratează conform cu Instrucţiunile 328/2008, pentru fiecare caz şi rută în
parte.
3.3.2.2 Limite de greutate
Sarcina maximă pe osie admisă pe liniile CFR este de 20 tone/osie.
Greutatea maximă admisă pe metru liniar admisă pe liniile CFR este de 7,2 tone/metru.
Transporturile care depăşesc sarcina maximă admisă şi/sau greutatea maximă admisă se consideră
transport excepţional (cu tonajul depăşit) şi se tratează conform cu Instrucţiunile 328/2008, pentru fiecare
caz şi rută în parte.
3.3.2.3 Declivitatea liniilor
Declivitatea liniilor CFR este indicată în anexa 10.
3.3.2.4 Viteza admisă de linii
Reţeaua feroviară a CFR permite viteze de circulaţie convenţionale de maxim 160 km/h. În România nu
există linii de mare viteză.
Viteza maximă admisă de linii pe fiecare secţie de circulaţie este indicată în Livretele cu mersul trenurilor,
elaborate anual de CFR, înainte de schimbarea mersului de tren, care sunt puse la dispoziţia OTF. Livretele

Documentul de Referinţă
al Reţelei CFR - 2022

Versiune: 11.1.3
Actualizare: 28.04.2022

Capitol: Infrastructura

A Pagina
36 din 73

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

România

pot fi comandate înainte de intrarea în vigoare a unui mers de tren sau pot fi consultate la cerere la sediul
Direcţiei Trafic din CFR. Datele de contact sunt:
Direcţia Trafic, Serviciul Alocare Capacitate
Adresa:
Bd. Dinicu Golescu nr.38, sector 1, Bucureşti 010873, România
Telefon:
+40 21 319 25 10
Fax:
+40 21 319 25 11
E-mail:
ionut.stupinaru@cfr.ro
3.3.2.5 Lungimile maxime ale trenurilor
Lungimile maxime ale trenurilor pe o anumită secţie de circulaţie sunt limitate de lungimea utilă maximă a
liniilor de primire-expediere din staţia cu cele mai mici lungimi utile de pe secţie. În anumite cazuri CFR
poate aproba ca lungimea trenurilor să fie mai mare, cu respectarea unor condiţii specifice de exploatare.
Lungimile utile ale liniilor din staţii sunt trecute în Planurile Tehnice de Exploatare ale fiecărei staţii şi pot fi
puse la dispoziţie de către Direcţia Trafic. Datele de contact sunt cele menţionate la paragraful 1.8 din DRR.
3.3.2.6 Energia electrică de tracţiune
Începând cu data de 01.09.2014, energia electrică de tracţiune este achiziţionată de pe piaţa OPCOM de
energie electrică de către SC „Electrificare CFR” SA, filiala specializată a CFR. Energia electrică de tracţiune
(eet) este transformată de la 110 KV la 25 KV prin intermediul substaţiilor de tracţiune ale CFR şi distribuită
în linia de contact.
Elementele sistemului de alimentare cu energie electrică de tracţiune fac parte din infrastructura feroviară
publică administrată de CFR.
Plata energiei electrice de tracţiune de către OTF se face pe baza unui contract de furnizare a energiei
electrice încheiat între SC „Electrificare CFR” SA şi OTF, care conţine prevederi privind modul de prognoză
şi urmărire a consumului, tarifarea şi facturarea, valabile atât pentru locomotivele dotate cu contoare cât şi
pentru cele fără contoare. Modelul standard al acestui contract este prezentat în anexa 19. În cazul în care
nu sunt achitate sumele datorate pentru eet furnizată, SC „Electrificare CFR” SA îşi rezervă dreptul de a
retrage accesul la infrastructura feroviară electrificată.
Caracteristicile sistemului de electrificare:
- tensiunea de alimentare la firul de contact: 25 KV nominal
- frecvenţa în firul de contract: 50 Hz nominal
- înălţimea firului de contact faţă de ciuperca şinei: 5750 mm/5500 mm
- presiunea de contact a pantografului pe firul de contact: între 5 şi 7 daN conform EN 50119
- zig-zag +/- 200 mm
Harta cu amplasarea liniilor electrificate este prezentată în anexa 1.a.
Date de contact pentru informaţii privind sistemul de alimentare cu energie electrică de tracţiune:
S.C. „Electrificare CFR” S.A.
Adresa:
Bd. Dinicu Golescu nr. 38 Sector 1 Bucureşti
Telefon:
021-3192512
Fax:
021-3119838
Web:
www.electrificarecfr.ro
E-mail:
secretariat@e-cfr.ro

Documentul de Referinţă
al Reţelei CFR - 2022

Versiune: 11.1.3
Actualizare: 28.04.2022

Capitol: Infrastructura

A Pagina
37 din 73

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

România

3.3.3

Controlul traficului şi sisteme de comunicaţii

Noţiunea de control al traficului cuprinde sistemele (instalaţiile) de semnalizare, cele de control al traficului,
de comunicaţii radio, şi cele de control automat al trenurilor.
3.3.3.1 Instalaţii de semnalizare
Pe infrastructura feroviară din România se utilizează semnalizarea cu două trepte de viteză şi semnalizarea
cu trepte multiple de viteză, ambele completate, după caz, cu semnalizări suplimentare.
Indicaţiile de viteză stabilită sau redusă sunt transmise prin semafoare, semnale luminoase, indicatoare,
precedate după caz de balize avertizoare.
Semnalele acoperă în principal punctele de secţionare, traversările liniilor de cale ferată la acelaşi nivel
(bariere) şi ramificaţiile din linie curentă şi sunt amplasate de regulă pe partea dreaptă a liniei în sensul de
mers al trenului sau deasupra axei liniei.
În funcţie de instalaţiile de semnalizare cu care sunt înzestrate staţiile şi liniile curente, pentru organizarea
circulaţiei trenurilor se utilizează următoarele sisteme:
a) circulaţia trenurilor pe baza înţelegerii telefonice - cale liberă;
b) circulaţia trenurilor pe bază de Bloc de Linie Automat (BLA);
c) circulaţia trenurilor pe bază de instalaţie dispecer;
d) conducerea centralizată a circulaţiei trenurilor.
Sistemul de circulaţie pe bază de BLA este implementat pe liniile principale şi pe cele cu trafic important.
Pentru controlul perceperii, interpretării şi executării corecte de către mecanic a indicaţiilor date de
semnale, instalaţiile de semnalizare se completează cu sisteme de control automat al vitezei trenurilor şi de
oprire automată, în cazul nerespectării indicaţiilor semnalelor. Sistemele INDUSI şi ETCS trebuie să asigure
cel puţin:
a) controlul punctual sau continuu al vitezei trenurilor în funcţie de categoria acestora;
b) frânarea automată a trenului, dacă mecanicul nu-şi manifestă vigilenţa;
Semnalizarea trecerilor la nivel cu calea ferată se realizează prin intermediul a 1.151 de instalaţii de
semnalizare automată cu şi fără semibariere (BAT, SAT).
Reglementările specifice cu privire la semnalizarea utilizată pe infrastructura feroviară din România sunt
stabilite prin Regulamentul de semnalizare - nr. 004/2006 (vezi paragraful 2.4).
Amplasarea sistemelor de circulaţie pe secţii de circulaţie la nivelul reţelei CFR este prezentată pe harta din
anexa 1.c.
3.3.3.2 Sisteme de control al traficului
Sistemul de control al traficului este realizat prin instalaţiile de comandă a macazurilor care asigură
manevrarea acestora în funcţie de parcursul necesar pentru circulaţia trenului.
Majoritatea staţiilor de cale ferată sunt dotate cu instalaţii de centralizare, dar există şi staţii situate pe secţii
cu trafic redus dotate cu instalaţii de asigurare cu chei pentru controlului macazurilor şi semnalelor.
Clasificarea acestora este următoarea:

•
•
•
•
•

67 instalaţii de centralizare electronică
15 instalaţii de centralizare electrodinamică cu post de comandă computerizat PCC
569 instalaţii de centralizare electrodinamică
39 instalaţii de centralizare electromecanică
152 instalaţii de asigurare cu interblocare
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152 instalaţii de asigurare fără interblocare

Staţiile şi tipul de instalaţii de centralizare aferent sunt prezentate în schiţa din anexa 1.c.
3.3.3.3 Sistemul de comunicaţii radio
Sistemul de radiocomunicaţii este folosit pentru comunicările sol - tren (între IDM şi mecanicul trenului)
referitoare la siguranţa circulaţiei şi la activitatea de manevră
Sistemul de radiocomunicaţii CFR este dedicat infrastructurii feroviare române.
Acest sistem de radiocomunicaţii funcţionează în baza Ordonanței de Urgență nr. 79/2002 privind cadrul
general de reglementare a comunicațiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea 591/2002, cu
modificările și completările ulterioare. Articolele art. 22-31, art. 55 alin. (1) lit. g) şi alin. (2) din Ordonanța
de Urgență nr. 79/2002 au fost abogate prin Legea nr. 154/2012 privind regimul infrastructurii rețelelor de
comunicații electronice.
În baza legislaţiei amintite, CNCF „CFR” SA a primit licenţa MT-PMR 0145/2006 prin care se acordă dreptul
de utilizare a frecvenţelor radio pentru furnizarea de reţele de comunicaţii electronice de uz privat în
serviciul mobil terestru.

Licența a fost obținută pentru utilizarea frecvenţelor în condiţiile tehnice şi operaţionale specificate mai jos:
Aria furnizării reţelei:
naţională
Natura comunicaţiilor:
Modul de operare:
Ecart de frecvenţă:
Banda de frecvenţă:

voce
simplex
12,5KHz/25KHz
146,000 – 146,800 MHz

Frecvenţele uzuale sunt următoarele:
146,200 MHz şi 146,225 MHz - pentru circulaţie
146,125MHz; 146,150MHz; 146,175MHz; 146,250MHz; 146,375MHz precum şi alte frecvenţe din banda de
frecvenţă(146,000-146,800)MHz - pentru manevră;
Pentru a avea acces pe infrastructura feroviară CFR, orice OTF trebuie să solicite CFR aprobarea utilizării
unor frecvenţe specifice sistemului de radiocomunicaţii feroviar, în funcţie de activităţile pe care le vor
desfăşura. De asemenea, fiecare OTF va anexa la cererea de solicitare a frecvenţelor şi fişele tehnice ale
aparatelor de radio-emisie pe care urmează să le utilizeze.
Caracteristicile tehnice ale aparatelor de radio-emisie trebuie să corespundă cerinţelor ANCOM (Autoritatea
Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii) din anexa 13.
OTF poate închiria contra cost, aparate de radio-emisie de la SC „Telecomunicaţii feroviare” SA - filiala
specializată a CFR, în limita stocului disponibil.
CFR acordă fiecărui operator de transport feroviar, în pachetul de servicii cuprinse în TUI, dreptul de utilizare
a frecvenţelor de circulaţie,precum şi a unor frecvenţe de manevră- specifice fiecărui OTF, conform
autorizaţiilor de asignare a frecvenţelor, dedicate fiecărei reţele de radiocomunicaţii CFR.
Pentru aprobarea frecvenţelor specifice OTF şi relaţii suplimentare despre sistemul de comunicaţii radio
OTF se va adresa către:
Compania Naţională de Căi Ferate - CFR SA, Direcţia Instalaţii
Telefon:
+40 21 319 24 50
Fax:
+40 21 319 24 51
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3.3.3.4 Sisteme de control a circulaţiei trenurilor
Pe reţeaua feroviară CFR există implementat sistemul INDUSI I-60.
Secţiile Bucureşti – Câmpina şi Bucureşti – Constanţa au fost dotate cu sistemul ETCS, nivel 1.
3.3.4

Organizarea exploatării traficului feroviar

3.3.4.1 Conducerea circulaţiei trenurilor
În prezent conducerea circulaţiei trenurilor pe reţeaua CFR se realizează prin intermediul a 8 regulatoare
regionale de circulaţie (RRC) şi 10 regulatoare de circulaţie (RC) coordonate la nivel central de Regulatorul
Central de Coordonare a Traficului (RCCT) din cadrul Direcţiei Trafic. Activitatea în RRC şi RC este asigurată
de către operatori de circulaţie care au arondate mai multe secţii de circulaţie pentru care dirijează traficul
prin intermediul informaţiilor primite şi a dispoziţiilor transmise către impiegaţii de mişcare din staţii. Datele
de trafic sunt transmise de către staţii telefonic şi prin intermediul aplicaţiilor informatice ale sistemului IRIS
(Sistemului Informatic Integrat al căii ferate) care este implementat în peste 600 staţii, la toate RRC-urile,
RC - urile şi la RCCT.
Sistemul IRIS asigură monitorizarea traficului feroviar, reprezentarea grafică a traselor trenurilor şi a poziţiei
acestora. Sistemul cuprinde trei componente principale:
−

Atlas - pentru programarea trenurilor

−

Cronos - pentru raportarea circulaţiei trenurilor de către IDM

−

Focus - pentru monitorizarea circulaţiei trenurilor

IRIS nu este un sistem de conducere a circulaţiei şi nu concură la siguranţa circulaţiei trenurilor, el având
rolul de a achiziţiona, prelucra şi monitoriza datele privind circulaţia trenurilor.
Sistemul informatic IRIS este dezvoltat şi întreţinut de către SC „Informatica Feroviară” SA, sucursală
specializată în servicii informatice a CFR. SC „Informatica Feroviară” SA poate să ofere către OTF, pe bază de
contract servicii informatice feroviare inclusiv cele referitoare la circulaţia trenurilor (statistici, poziţia
trenurilor, valoarea Tarifelor de Utilizare a Infrastructurii, aplicaţii specifice, etc.)
3.3.4.2

Programarea și analiza circulaţiei trenurilor
Trenurile pot să circule pe infrastructura feroviară din România numai dacă sunt prevăzute într-un
program de circulație, au atribuit un număr și un orar dinainte stabilit.
Programarea circulaţiei trenurilor reprezintă procesul de alocare a capacităţii de circulaţie către
operatorii de transport feroviar de călători şi marfă. Acest proces are două etape:
− elaborarea programului de circulaţie anual (a graficului de circulaţie) – alocarea capacităţii de
circulaţie pe termen lung; prin acest proces sunt alocate capacităţi de circulaţie operatorilor de
transport (materializate prin trase) şi sunt definite intervalele de timp în care se pot executa lucrări
de mentenanţă la liniile de cale ferată şi la instalaţiile de siguranţă a circulaţiei.
− elaborarea programului de circulaţie zilnic - alocarea capacităţii de circulaţie pe termen foarte
scurt; prin acest proces se efectuează modificări de ultim moment (solicitările operatorilor de
transport şi estimarea consecinţelor evenimentelor neprevăzute asupra infrastructurii feroviare)
pentru o zi.
Programul de circulație zilnic reprezintă de fapt adaptarea/modificarea operativă a planului de mers
în funcție de starea infrastructurii feroviare și de solicitările operatorilor de transport feroviari.
Prin programul de circulație zilnic, CFR, în baza solicitărilor operatorilor de transport feroviar,
stabilește care dintre trasele de circulație ale trenurilor alocate acestora, urmează să fie folosite într-un
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interval de timp de 24 ore. De asemenea, sunt elaborate trase suplimentare față de livretele de mers pentru
trenurile care, din diferite motive, nu pot utiliza trasele existente în graficul de circulație anual.
Programul de circulație zilnic al trenurilor constituie de fapt o previziune a circulației trenurilor
raportată la un interval de 24 de ore de la ora 0,00 la ora 23,59.
În cazurile de indisponibilitate a infrastructurii feroviare (întrerupere accidentală a circulaţiei
feroviare, restricții temporare de capacitate, etc.) utilizarea traselor poate fi suspendată, iar atunci când
există rute alternative trenurile pot circula pe aceste rute la solicitarea OTF.
Modul de programare a circulației trenurilor pe rețeaua feroviară din România este stabilit în
Procedura operațională programarea circulației trenurilor din Proceduri Operationale.
Analiza tehnico-operativă a circulației trenurilor se efectuează de către administratorul
infrastructurii feroviare, care stabilește modul în care au fost utilizate capacitățile infrastructurii feroviare
repartizate operatorilor de transport feroviar ținând cont de:
- abaterile față de graficul de circulație survenite în circulația trenurilor (întârzieri și devansări);
- datele statistice privind analiza cantitativă a circulației trenurilor (volumul prestației realizate);
- datele statistice privind analiza calitativă a circulației trenurilor (deviațiile de la programul zilnic de
circulație și regularitatea circulației).
Analizarea realizării programului de circulaţie, respectiv adaptarea acestuia la necesităţile OTF şi
la necesităţile de întreţinere şi reparaţii a infrastructurii feroviare se efectuează, din punct de vedere:
a) Cantitativ: estimarea volumului de prestaţie realizat (tren kilometri circulaţi);
b) Calitativ: estimarea calităţii prestaţiei realizate (determinarea factorilor perturbatori care
afectează capacitatea de circulaţie a infrastructurii feroviare și modul de încadrare a circulaţiei
trenurilor raportat la trasele alocate, pe baza cărora să se poată preconiza măsurile de
remediere).
Analiza tehnico-operativă a circulației trenurilor se face conform prevederilor din Procedura operațională analiza realizării programului de circulație – din Proceduri Operationale

3.4

Restricţii de trafic
3.4.1

Infrastructură specializată

CFR nu a desemnat infrastructuri feroviare specifice (specializate) pentru anumite fluxuri de trafic care să
se încadreze la art. 49 din Legea 202/2016 privind integrarea sistemului feroviar din România în spațiul
feroviar unic european, cu modificările și completările ulterioare.
3.4.2

Restricţii de mediu

Pe reţeaua feroviară din România nu sunt aplicate restricţii de trafic pentru protecţia mediului.
3.4.3

Restricţii pentru mărfurile periculoase

Mărfurile periculoase sunt acceptate la circulaţie pe baza unui program de circulaţie aprobat de CFR la
solicitarea OTF care va indica toate datele caracteristice ale mărfurilor periculoase transportate şi condiţiile
speciale de circulaţie.
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3.4.4

Restricţii pentru tuneluri

Infrastructura feroviară din România are un număr de 171 tuneluri în lungime totală de 62 km.
Tunelurile nu sunt restricţionate pentru circulaţia cu tracţiune diesel.
Gabaritul prin tuneluri este: GA, GB, GC funcţie de anul construcţiei sau ultimei reparaţii capitale.
Transporturile care depăşesc gabaritul tunelurilor sunt trate conform paragrafului 2.5 din DRR
Pe linia Oraviţa – Anina nu circulă transporturi negabaritice.
3.4.5

Restricţii pentru poduri

Pe reţeaua feroviară există un număr de 17.694 poduri şi podeţe (din care 4.216 poduri) cu o lungime totală
de 143,65 km.
Restricţiile la circulaţia pe poduri se referă la gabarit sau la sarcina pe metru liniar. Restricţiile sunt
determinate de raportul dintre capacitatea portantă a podului şi sarcina pe osie sau metru liniar a
materialului rulant.
Restricţionarea se referă la impunerea unei valori a sarcinii pe osie/metru liniar, sau restricţionare viteză şi
acceptare tonaj. Această restricţie figurează la C3 în Anexa II RIV.
Depăşirea acestor restricţii se poate face numai cu obţinerea unor aprobări speciale solicitate în prealabil
de către OTF.

3.5

Disponibilitatea infrastructurii

În principiu staţiile (secţiile de circulaţie) au disponibilitate totală (activitate neîntreruptă), cu următoarele
excepţii:
a) lucrări de întreţinere sau reparaţie a infrastructurii;
b) lucrări de reparaţie capitală sau modernizări ale infrastructurii;
c) suspendarea activităţii pe secţii cu trafic redus, pe anumite perioade ale zilei;
d) lucrări urgente;
e) cazuri de forţă majoră;
Pentru întreţinerea şi reparaţia infrastructurii feroviare sunt prevăzute „ferestre” (rezervări de capacitate)
în graficul de circulaţie anual. Acestea se pot anula operativ în cazul în care nu sunt programate lucrări, sau
trasele alocate pot conţine menţiuni privind disponibilitatea în cadrul „ferestrelor” care sunt publicate
înainte de punerea în aplicare a mersului de tren.
a) Lucrările de reparaţie capitală sau modernizări sunt programate din timp şi sunt prevăzute în graficul
de circulaţie.
b) Pe anumite secţii cu trafic redus se aplică măsura suspendării activităţii (pe intervale mai mici de 24
ore), mai ales pe timp de noapte, dacă nu sunt alocate trase.
Intervalele de suspendare a activităţii sunt stabilite în funcţie de perioadele cu trafic redus din
graficul de circulaţie. După intrarea în vigoare a mersului de tren circulaţia trenurilor OTF în aceste
intervale orare este supusă unei aprobări prealabile care are în vedere posibilităţile tehnice şi
recuperarea costurilor suplimentare generate de reluarea activităţii.
La solicitarea OTF, CFR poate asigura serviciile aferente pentru reluarea activităţii pe secţiile cu trafic
suspendat, în condiţiile paragrafului 5.6.
Lista acestor secţii şi intervalele de suspendare este menţionată în anexa 14.
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c) În cazul necesităţii unor lucrări urgente la infrastructura feroviară în situaţiile în care există un
pericol pentru siguranţa circulaţiei, CFR dispune închiderea circulaţiei pe secţiile în cauză până la
remediere.
d) În cazurile afectării infrastructurii datorită forţei majore, dacă infrastructura feroviară devine
indisponibilă, OTF sunt avizaţi operativ şi sunt puse la dispoziţia lor trase alternative pe rute
ocolitoare. Prevederi specifice sunt prezentate în contractul de acces (vezi anexa 4.a).
Aceste cazuri de indisponibilitate a infrastructurii sunt avizate către OTF în prevederile art.53 din Legea
202/2016 . Totodată, programul procesului de alocare a capacității de infrastructură feroviară este stabilit
în conformitate cu prevederile Anexei la HG 1969/2006 privind aprobarea Regulamentului pentru alocarea
capacităților de infrastructură feroviară.

3.6

Infrastructuri de servicii

Acest articol conţine date privind infrastructurile de servicii puse la dispoziţie (deţinute) de către CFR şi
condiţiile de acces la acestea.
În conformitate cu prevederile art. 4 și art.5 al Regulamentului de punere în aplicare UE 2017/2177 privind
accesul la infrastructurile de servicii și la serviciile feroviare conexe, operatorii de infrastructuri de servicii
pun gratuit la dispoziția publicului descrierea infrastructurii de servicii, într-una din următoarele moduri :
a) Prin publicarea pe portalul web propriu sau pe un portal web comun și prin punerea la dispoziția
administratorului de infrastructură – CFR a unui link ca să fie inclus în DRR ;
b) Prin punerea la dispoziția administratorului de infrastructură – CFR a informațiilor relevante și gata
de a fi publicate, care să fie incluse în DRR.
Operatorii de infrastructuri de servicii și gestionarii de infrastructuri trebuie să transmită către CFR linkurile sau informațiile necesare până la data de 01 ianuarie a fiecărui an, la adresa drr.cfr@cfr.ro, în vederea
publicării în DRR valabil pentru anul următor.
De asemenea, în situațiile în care operatorii de infrastructuri de servicii și gestionarii de infrastructuri
modifică informațiile referitoare la infrastructurile de servicii operate, aceștia au obligația de a transmite
administratorului infrastructurii, în cel mai scurt timp, varianta actualizată, pentru a fi publicată în DRR.
”Ghidul privind serviciile feroviare conexe și infrastructura de servicii”, care conține informații cu privire la
normele și reglementările aplicabile, serviciile și infrastructurile de servicii, modul în care se asigură accesul
la aceste servicii și la infrastructura de servicii, principiile de tarifare, precum și condițiile privind
posibilitatea de exceptare de la dispozițiile sau de la o parte dintre dispozițiile regulamentului UE 2017/2177
poate fi consultat, accesând următorul link:
http://www.consiliulferoviar.ro/uploads/docs/legislatie/ghid_infrastructura_servicii_2019.pdf
Infrastructurile de servicii, operatorii infrastructurilor de servicii şi serviciile furnizate în staţii de cale ferată
pentru OIS, sunt prezentate în anexa 9.a1.

3.6.1

Staţii pentru călători

In conformitate cu definiţia din Regulamentul UE 2015/1100 privind privind obligaţiile de raportare ale
statelor membre în cadrul monitorizării pieţei feroviare, staţiile pentru călători înseamnă un loc situat pe o
cale ferată unde un serviciu feroviar de pasageri poate începe, poate opri sau se poate încheia.
In conformitate cu actele normative din România, aceasta cuprinde de fapt staţiile definite conform
paragrafului 1.11 din prezentul document, deschise traficului de călători precum şi punctele de oprire.
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Punctul de oprire (PO) reprezintă locul situat pe linia curentă de pe reţeaua de cale ferată, dotat cu peroane,
fără linii abătute, destinat în exclusivitate opririi trenurilor pentru îmbarcarea - debarcarea călătorilor.
Majoritatea staţiilor CFR sunt deschise şi la traficul de călători. Staţiile deschise şi la traficul de călători sunt
menţionate în lista generală a staţiilor din anexa 9.a. şi sunt dotate cu infrastructuri specifice pentru accesul
publicului călător.
Amplasarea staţiilor este prezentată în anexa 1.a.
Accesul în staţiile pentru călători este asigurat în condiţii nediscriminatorii pentru pasagerii trenurilor de
călători, în funcţie de disponibilităţile tehnice.
De asemenea amplasarea staţiilor şi a PO se regăseşte în livretele cu mersul trenurilor de călători precum şi
în brosura cu Mersul trenurilor de călători, elaborate anual de către CFR, înainte de intrarea în vigoare a
mersului de tren.
Serviciile oferite de către CFR pentru publicul călător sunt menţionate în Cap. 5.
3.6.2

Staţii pentru marfă

CFR deţine în unele staţii infrastructuri pentru manipularea mărfurilor convenţionale. Aceste infrastructuri
constau în principal în linii pentru manevra vehiculelor feroviare, linii pentru încărcare / descărcare, rampe
şi magazii. Infrastructurile sunt puse la dispoziţia OTF în mod nediscriminatoriu, în funcţie de disponibilitatea
tehnică şi de capacitaţile disponibile.
Accesul la aceste infrastructuri este permis OTF care deţin licenţă de transport feroviar cel puţin de tip C şi
altor operatori care au acces pe liniile staţiei, pe baza înţelegerilor contractuale.
La reţeaua CFR sunt racordate şi „terminale de mafă” care, conform Regulamentului de punere în aplicare (UE)
2015/1100, înseamnă un loc echipat pentru transbordarea şi depozitarea unităţilor de transport intermodal,
unde cel puţin unul dintre modurile de transport este transportul feroviar, dar care nu sunt deţinute de CFR şi
pentru care serviciile sunt asigurate de către operatori ai infrastructurilor de servicii respective. Condiţiile de
acces la aceste terminale precum şi capacitatea lor sunt stabilite de proprietar sau de către operatorul de
servicii.
Utilizarea terminalelor de marfă nu face parte din procesul de alocare descris la Cap. 4.
Lista staţiilor CFR dotate cu infrastructuri pentru manipularea mărfurilor este prezentată în anexa 9.a.
Amplasarea staţiilor este prezentată în anexa 1.a. De asemenea amplasarea staţiilor pe secţii de circulaţie
se regăseşte în livretele cu mersul trenurilor de marfă.
Serviciile oferite de către CFR in cadrul acestor infrastructuri sunt prezentate la Cap. 5.
3.6.3

Staţii de triaj şi infrastructuri pentru formarea trenurilor şi pentru manevră

a) Staţiile de triaj sunt destinate prelucrării fluxurilor de vagoane de marfă şi de repartizare (separare) a
acestora pentru diverse destinaţii. Staţiile de triaj sunt precizate în anexa 2 la HG 581/1998; CFR deţine o
staţie de triaj dotata cu echipamente specifice pentru prelucrarea trenurilor de marfă, cum ar fi:
- grupe de linii specializate pentru primirea, trierea (descompunerea) şi compunerea (formarea) şi
expedierea trenurilor;
-

cocoaşe de triere sau planuri înclinate.

b) Staţiile tehnice sunt dotate cu infrastructuri de manevră necesare descompunerii / formării trenurilor de
călători şi marfă.
c) Staţiile de formare pentru trenuri de călători - sunt staţiile destinate formării trenurilor de călători si
dispun infrastructucturi de manevră, de facilitaţi tehnice specifice (dispozitive de linii, instalaţii fixe de
preîncălzire a vagoanelor, spălare, etc.); in majoritatea cazurilor aceste facilităţi aparţin CFR Călători.
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d) Infrastructurile pentru manevră reprezintă elementele infrastructurii şi instalatiile aferente necesare
accesului materialului rulant de pe o linie din staţie pe alta, sau la alte infrastructuri de servicii deţinute sau
nu de către CFR.
Accesul la aceste staţii este permis OTF care deţin licenţă de transport feroviar cel puţin de tip C şi altor
operatori care au acces pe liniile staţiei, pe baza înţelegerilor contractuale.
Serviciile oferite de către CFR in cadrul staţiilor de traj şi staţiilor tehnice sunt prezentate la Cap. 5.
Staţiile de triaj şi cele tehnice sunt menţionate în lista generală a staţiilor din anexa 9.a. unde este evidenţiat
tipul de trafic pentru care sunt deschise.
3.6.4

Linii de garare (staţionare)

Majoritatea staţiilor CFR au linii pentru gararea trenurilor. Aceste linii pot fi folosite si pentru staţionarea
materialului rulant pe termen scurt, în limita capacitaţilor disponibile.
Unele staţii care dispun de o capacitate excedentară pot fi folosite pentru staţionarea materialului rulant
pentru o perioadă mai mare de timp.
In anumite stații, care dispun de linii de încărcare/descărcare sau linii publice, CFR asigură serviciul de
staționare în vederea efectuării operațiilor specifice.
Liniile de încărcare/descărcare sunt linii destinate acestui scop, care în principiu sunt dotate cu rampe şi/sau
magazii.
Liniile publice sunt linii puse la dispoziţia beneficiarilor pentru operaţii de încărcare/descărcare şi care nu
sunt dotate obligatoriu cu rampe.
Disponibilitatea liniilor de staţionare depinde de gradul de utilizare al acestor linii, care are o evoluţie
dinamică. Din acest motiv situaţia staţiilor care au linii disponibile pentru staţionarea de lungă durată a
materialului rulant poate fi obţinută de la Direcţia Trafic.
Accesul la liniile de staționare este permis OTF care deţin licenţă de transport feroviar cel puţin de tip C şi
altor agenți care au acces pe liniile staţiei (de ex. DLFI), pe baza înţelegerilor contractuale.
Serviciile oferite de către CFR pentru liniile de staționare sunt prezentate la Cap. 5.
3.6.5

Infrastructuri pentru întreţinere

CFR nu deţine facilităţi pentru întreţinerea materialului rulant (vagoane sau locomotive). CFR asigură doar
accesul la aceste facilităţi, deţinute de operatorii de servicii, în principal OTF.
3.6.6

Alte Infrastructuri tehnice

CFR nu deţine instalaţii de curăţare şi de spălare, dar asigură accesul la acest tip de infrastructruri, acolo
unde este cazul.
În prezent CFR nu deţine alte infrastructuri tehnice cum ar fi detectarea defectelor la materialul rulant,
detectoare de osii încălzite sau cântare pentru materialul rulant.
CFR are însă în curs de derulare proiecte pentru dotarea cu detectoare de osii încălzite, numărătoare de osii
şi cântare pentru materialul rulant, care vor fi indicate după implementare.
3.6.7

Infrastructurile portuare maritime şi fluviale legate de activităţi feroviare

CFR asigură utilizarea infrastructurilor feroviare portuare maritime şi fluviale deţinute de CFR, precum şi
accesul la infrastructurile portuare maritime şi fluviale deţinute de alţi agenţi. Situaţia acestor infrastructuri
este prezentată în anexa 9.d.
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Accesul la aceste infrastructuri este permis OTF care deţin licenţă de transport feroviar cel puţin de tip C şi
altor operatori care au acces pe liniile staţiei, pe baza înţelegerilor contractuale.
Serviciile oferite de către CFR pentru infrastructurile portuare sunt circulaţie, manevră, acces convoaie de
manevră la liniile de încărcare-descărcare de la dane, staţionare material rulant, închiriere linie, etc.
3.6.8

Infrastructuri de intervenţie

Infrastructurile de intervenţie constau în asigurarea de către CFR a intervenţiilor necesare, la timp si eficient,
pentru înlăturarea urmărilor evenimentelor de cale ferată şi restabilirea circulaţiei/continuităţii traficului
feroviar în cazul unor accidente/incidente feroviare, cu mijloace de intervenţie specifice.
CFR deţine următoarele infrastructuri de intervenţie în vederea restabilirii circulaţiei feroviare şi a înlăturării
efectelor accidentelor feroviare precum şi a timpului nefavorabil:
-

trenuri macara;

-

vagoane de ajutor;

-

tren de ajutor cu vinciuri hidraulice;

-

pluguri de zăpadă simple;

-

pluguri de zăpadă hidraulice;

-

drezine multifuncţionale.
3.6.9

Infrastructuri pentru alimentare cu combustibil

CFR nu deţine facilităţi de alimentare cu combustibil pentru mijloacele de remorcare ale OTF. Aceste
facilităţi sunt amplasate de regulă în depouri sau remize şi sunt în proprietatea OTF si sunt menţionate în
anexa 9.a. CFR asigură accesul la aceste infrastructuri, acolo unde este cazul.
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Dezvoltarea infrastructurii

Infrastructura reprezintă cea mai importantă resursă logistică a transportului feroviar, iar dezvoltarea
infrastructurii trebuie privită din perspectiva necesităţii dezvoltării transportului feroviar. Dezvoltarea
infrastructurii feroviare include în primul rând ansamblul acţiunilor de întreţinere, reparaţii şi reînnoiri
necesare pentru reabilitarea infrastructurii existente şi menţinerea acesteia la parametrii de performanţă
necesari pentru susţinerea unui transport feroviar competitiv la nivel naţional. Dezvoltarea infrastructurii
feroviare include, de asemenea, acţiuni de modernizare şi dezvoltare necesare pentru a răspunde nevoilor
actuale şi viitoare de mobilitate a populaţiei şi a mărfurilor, precum şi cerinţelor identificate privind
creşterea competitivităţii transportului feroviar. Nu în ultimul rând, dezvoltarea infrastructurii feroviare
include acţiuni de modernizare a exploatării (operării) infrastructurii feroviare, pe de o parte în scopul
creşterii performanţelor circulaţiei trenurilor iar pe de altă parte pentru eficientizarea exploatării în scopul
limitării costurilor transportului feroviar. În sfârşit, dezvoltarea infrastructurii feroviare include acţiuni
destinate menţinerii unui nivel ridicat de siguranţă a circulaţiei trenurilor, în scopul de a consolida unul
dintre atuurile importante ale transportului feroviar pe piaţa transporturilor.
În conformitate cu prevederile art. 8 alin.(1) din Legea nr. 202/2016, CFR, în colaborare cu direcţiile de
specialitate din Ministerul Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor, a elaborat Strategia de
dezvoltare a infrastructurii feroviare în perioada 2021-2025.
Strategia vizează fundamentarea necesităţilor de finanţare a infrastructurii feroviare române pentru
următorii 5 ani (perioada 2021-2025). În acest context, trebuie precizat că obiectivele generale, obiectivele
specifice şi acţiunile strategice sunt definite în concordanţă cu o viziune strategică pe orizont de timp mediu
şi lung, care include drept repere anii 2025, 2030 şi 2050. În cadrul fiecărui direcţii de acţiune strategică sunt
însă identificate acţiuni cu caracter prioritar din punct de vedere temporal, care ar trebui realizate în
următorii 5 ani. Aceste acţiuni prioritare sunt cuantificate din punct de vedere al costurilor estimate, în
scopul de a identifica necesităţile de finanţare pentru următorii 5 ani. Se are în vedere încadrarea într-un
nivel de finanţare sustenabil, estimat pe baza informaţiilor disponibile în momentul elaborării strategiei.
În conformitate cu prevederile art. 8 din Legea nr. 202/2016, pe baza necesarului de finanţare identificat în
cadrul acestei strategii, urmează a se stabili şi aproba planul de finanţare efectivă a infrastructurii feroviare
pentru următorii 5 ani. Pe baza planului de finanţare aprobat se va întocmi apoi planul de afaceri al CFR
pentru următorii 5 ani, care va identifica inclusiv planul de investiţii fezabil în cadrul planului de finanţare
aprobat.
Strategia de dezvoltare a infrastructurii feroviare române este corelată cu Master Planul General de
Transport al României, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 666/2016, precum şi cu Planul de administrare
a companiei. De asemenea, ulterior aprobării de către Guvern, strategia de dezvoltare a infrastructurii
feroviare urmează a fi integrată în strategia de dezvoltare a Companiei Naţionale de Căi Ferate “CFR” SA,
administratorul infrastructurii feroviare din România.
În anexa 24.a sunt prezentate sintetic câteva elemente relevante ale strategiei de dezvoltare a infrastructurii
feroviare.
Strategia de dezvoltare a infrastructurii feroviare în perioada 2021-2025 este publicată la adresa:
http://www.cfr.ro/index.php/ct-menu-item-3/ct-menu-item-55/strategia-de-dezvoltare-a-infrastructuriiferoviare .
În anexa 24.b este prezentat sintetic stadiul proiectelor de investiţii destinate modernizării infrastructurii
aferente coridoarelor feroviare europene şi reţelei TEN-T. Aceste proiecte sunt eligibile pentru finanţare din
fonduri europene nerambursabile.
înapoi la CUPRINS
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Cap. 4

ALOCAREA CAPACITĂŢILOR
DE INFRASTRUCTURĂ

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

4.1

România

Introducere

Alocarea capacităţilor de infrastructură este reglementată de cap. IV, secţiunea 3 din din Legea 202/2016 şi
de Regulamentul pentru alocarea capacitaţilor de infrastructură feroviară (HG 1696/2006 – în curs de
actualizare).
În conformitate cu acestea, organismul de alocare a capacităţilor de infrastructură în România este CFR, în
calitate de administrator de infrastructură independent de activităţile specifice unui OTF.
Capacităţile de infrastructură disponibile sunt alocate de CFR pe baza solicitărilo OTF, precum şi a altor
solicitanţi.
Orice tranzacţie între OTF privind capacităţile de infrastructură alocate este interzisă şi conduce la rezilierea
contractului de acces, cu exepţia solicitanţilor care nu sunt OTF, în codiţiile legii 202/2016.
CFR satisface pe cât posibil toate cererile de capacităţi de infrastructură, în funcţie şi de disponibilitatea
infrastructuri feroviare. CFR va putea, în cadrul procedurii de programare şi de coordonare, să acorde
prioritate anumitor servicii prevăzute la art. 47 şi 49 din Legea 202/2016 privind integrarea sistemului
feroviar din România în spațiul feroviar unic european, cu modificările și completările ulterioare.
Dreptul de utilizare a capacităţilor de infrastructură stabilite sub forme de trase se alocă OTF sau altor
solicitanţi, pentru o durată maximă corespunzătoare unei singure perioade de valabilitate a graficului de
circulaţie.
În cazul în care un OTF intenţionează să solicite o capacitate de infrastructură pentru a opera nou serviciu
de transport feroviar de călători acesta notifică administratorul de infrastructură şi Consiliul Naţional de
Supraveghere din Domeniul Feroviar, intenția de a opera acest nou serviciu de transport feroviar de călători,
cu cel puțin 18 luni înainte de intrarea în vigoare a graficului de circulație la care se referă cererea de
capacitate, în conformitate cu prevederile art. 38 alin. (4) prima teză din Legea 202/2016 privind integrarea
sistemului feroviar din România în spațiul feroviar unic european, cu modificările și completările ulterioare.
Potrivit art. 3, lit. e), din Regulamentul de stabilire a procedurii și a criteriilor de aplicare a testului de
echilibru economic emis de către Consiliul Naţional de Supraveghere din Domeniul Feroviar, un nou serviciu
de transport feroviar de călători reprezintă un serviciu de transport feroviar de călători destinat să
funcționeze ca serviciu de orar regulat, care fie este cu totul nou, fie implică o modificare substanțială a unui
serviciu existent de transport feroviar de călători, în special în sensul creșterii frecvenței serviciilor sau al
sporirii numărului de opriri, și care nu este prestat în cadrul unui contract de servicii publice.
Regulamentul de stabilire a procedurii și a criteriilor de aplicare a testului de echilibru economic emis de
către Consiliul Naţional de Supraveghere din Domeniul Feroviar, poate fi accesat la adresa
http://www.consiliulferoviar.ro/wp-content/uploads/2020/07/Regulament-test-echilibru-economic_CNSDFLdocx.pdf

4.2

Descrierea procesului

Alocarea capacităţilor de infrastructură se face de către CFR în calitate de organism de alocare.
Regulamentul pentru alocarea capacităţilor de infrastructură este prezentat în anexa 15.
CFR urmăreşte îndeplinirea procedurilor de alocare şi urmăreşte alocarea traselor pe o bază echitabilă şi
nediscriminatorie şi cu respectarea prevederilor legale şi a confidenţialităţii.
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Cererile pentru obţinerea unor capacităţi de infrastructură pot fi depuse conform legii de către:
- OTF care au încheiat contractul de acces pe infrastructură cu CFR, conform Regulamentului de alocare;
- de către alţi solicitanţi în conformitate cu prevederile Legii 202/2016, care au încheiat convenţii de
acces.
Cererile operatorilor de transport feroviar străini şi ale grupurilor internaţionale constituite din aceşti
operatori sunt acceptate în condiţiile legii şi ale acordurilor şi convenţiilor internaţionale la care România
este parte.
Trasele alocate sunt publicate în livretele cu mersul trenurilor.
Regulile de identificare a traselor și numerotarea trenurilor pe rețeaua feroviară din România sunt
stabilite în Procedura operațională identificarea traselor și numerotarea trenurilor pe rețeaua feroviară din
România – Proceduri Operationale
Sistemul de identificare a traselor și numerotare a trenurilor asigură în principal:

a)
b)
c)
d)

identificarea numerică a trenurilor de călători şi de marfă pe întregul parcurs;
înlesnirea informării călătorilor;
furnizarea de informații personalului de cale ferată asupra caracteristicilor trenurilor;
posibilitatea prelucrării electronice a datelor, furnizând un criteriu precis de identificare a
trenurilor în toate domeniile de activitate feroviară (sistemele de conducerea circulației, de
control-comandă şi semnalizare, de detectarea supraîncălzirii a cutiilor de osie, avizarea
publicului călător, emitere electronică a legitimațiilor de călătorie, statistici, etc.).

CFR este organismul de alocare şi pentru secţiile neinteroperabile închiriate gestionarilor de infrastructură
feroviară neinteroperabilă (vezi definiţia de la paragraful 1.11 din DRR)
CFR consultă părţile interesate în legătură cu proiectul graficului de circulaţie, lăsând la latitudinea acestora
să prezinte observaţii în decurs de cel puţin o lună. Părţile interesate sunt toate părţile care au depus o
cerere de capacităţi de infrastructură, precum şi celelalte părţi care doresc să formuleze comentarii
referitoare la influenţa pe care graficul de circulaţie ar putea să o aibă asupra capacităţii lor de a furniza
servicii feroviare, pe perioada valabilităţii graficului de circulaţie.

4.3

Calendarul pentru cererea şi alocarea traselor
4.3.1

Termene pentru elaborare mers tren

Termenele pentru elaborarea mersului de tren (solicitarea, analizarea şi elaborarea mersului de tren) CFR
sunt prezentate în programul procesului de alocare a capacităţilor de infrastructură din cadrul
Regulamentului prezentat în anexa 15. Acesta este întocmit în conformitate cu prevederile anexei VII din
Legea 202/2016 privind integrarea sistemului feroviar din România în spațiul feroviar unic european, cu
modificările și completările ulterioare, precum şi cu capitolul III din HG 1696/2006.
În cadrul organismelor feroviare specifice, CFR participă împreună cu administratorii de infrastructură din
alte state la convenirea traselor internaţionale, înainte de începerea consultărilor asupra noului grafic de
circulaţie.
4.3.2

Termene pentru cererile de trasă de ultim moment (ad-hoc)

OTF pot adresa cereri de alocare a treselor de ultim moment după intrarea în vigoare a mersului de tren.
CFR va răspunde într-un termen cât mai scurt cu putinţă şi, în orice caz, în următoarele 5 zile lucrătoare,
unor cereri de ultim moment pentru trase individuale.
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Informaţiile privind capacităţile de infrastructură neutilizate şi disponibile sunt puse la dispoziţia tuturor
solicitanţilor care ar putea fi interesaţi să utilizeze aceste capacităţi.
CFR poate efectua, dacă este cazul, o evaluare a necesităţii menţinerii unei rezerve de capacitate de
infrastructură, în cadrul graficului de circulaţie definitiv, care să îi permită să răspundă rapid cererilor
previzibile de ultim moment pentru capacităţi.
Rezerva de capacitate se stabileşte conform Instrucţiunilor pentru calculul capacităţii staţiilor şi secţiilor de
circulaţie, nr.115, aprobate prin OMT nr.1002 din 27.12.2000 şi reprezintă 20% din capacitatea secţiei.

4.4

Procesul de alocare a capacităţilor de infrastructură

Procesul de alocare a capacităţilor se face în conformitate cu prevederile din Legea 202/2016 privind
integrarea sistemului feroviar din România în spațiul feroviar unic european, cu modificările și completările
ulterioare şi ale HG 1696/2006. În cazuri deosebite CFR SA poate stabili condiţii şi trase speciale, poate oferi
asistenţă (în condiţile specificate la paragraful 4.6) pentru trasporturile excepţionale/mărfurile periculoase,
la care pe lângă prevederile de mai sus se aplică şi reglementări prevăzute în Regulamentul 005 pentru
circulaţia trenurilor şi manevra vehiculelor feroviare.
4.4.1

Procesul de coordonare

CFR urmăreşte îndeplinirea procedurilor de alocare şi urmăreşte alocarea traselor pe o bază echitabilă şi
nediscriminatorie şi cu respectarea prevederilor legale.
În cazul în care, pe parcursul procesului de programare prevăzut anterior, CFR se confruntă cu existenţa
unor conflicte, va încerca ca printr-o coordonare a cererilor să asigure o cât mai bună armonizarea atuturor
cerinţelor.
Principiile care reglementează procedura de coordonare sunt definite şi sunt arătate în anexa 16.a.
Pentru aceasta CFR va propune OTF trase diferite de cele care au fost solicitate.
Soluţionarea eventualelor conflicte de trase se va face prin consultarea CFR cu OTF respectivi, în
conformitate cu prevederile art. 46 alin. (2) din Legea 202/2016 privind integrarea sistemului feroviar din
România în spațiul feroviar unic european, cu modificările și completările ulterioare.
CFR va comunica către OTF, în scris, modul de soluţionare în termen de maxim 10 zile lucrătoare.
4.4.2

Procesul de rezolvare a conflictelor

În eventualitatea unor diferende în legătură cu alocarea capacităţilor de infrastructură, este pus la dispoziţie
un sistem de soluţionare a diferendelor pentru rezolvarea promptă a acestora. Principiile care
reglementează procesul de rezolvare a conflictelor sunt definite şi sunt arătate în anexa 16.b.
OTF poate adresa către CFR o contestaţie privind alocarea capacităţilor de infrastructură. CFR va comunica
către OTF, în scris, modul de soluţionare în termen de maxim 10 zile lucrătoare.
4.4.3

Infrastructură saturată (definiţie, criterii de prioritate)

În situaţia în care, după coordonarea traselor solicitate şi după consultarea solicitanţilor, se dovedeşte că
satisfacerea favorabilă a tuturor cererilor de capacităţi de infrastructură este imposibilă, CFR va declara
imediat secţiunea de infrastructură respectivă ca fiind infrastructură cu capacitate saturată. Se va proceda
în mod similar şi în cazul infrastructurilor despre care se poate prevedea ca într-un viitor apropiat vor avea
o capacitate insuficientă, conform art. 47, pct. (1) din Legea 202/2016 privind integrarea sistemului feroviar
din România în spațiul feroviar unic european, cu modificările și completările ulterioare.
Lista distanţelor declarate de CFR ca fiind secţiuni de infrastructură cu capacitate saturată este prezentată
în anexa 17.
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Criteriile de prioritate în alocarea capacităţilor de infrastructură sunt stabilite prin Ordin al MT şi sunt
prezentate în anexa 18.
CFR analizează anual capacităţile de infrastructură, înainte de începerea procesului de elaborare a mersului
de tren următor, în vederea stabilirii restricţiilor de capacităţi care nu permit ca cererile de trase să poată fi
satisfăcute în mod corespunzător.
De asemenea ori de câte ori este cazul (de exemplu programare de noi lucrări de reabilitare), atunci când
capacităţile de infrastructură sunt sensibil reduse, CFR elaborează analize de capacitate şi declară, daca este
cazul, secţiile cu capacitate de infrastrutură saturată. În cazul în care infrastructura a fost declarată saturată,
administratorul infrastructurii efectuează o analiză a capacității, conform prevederilor art. 50 din Legea
202/2016, dacă nu a fost deja introdus un plan de îmbunătățire a capacității, conform prevederilor art.51
din aceeași lege.
4.4.4

Impactul acordurilor cadru

Vezi paragraful 2.3.1 din DRR
Acordarea de capacităţi pentru întreţinere, reparaţii şi modernizări
În cadrul programului de alocare CFR va evidenția capacitățile de infrastructură necesare în vederea
efectuării lucrărilor de întreţinere (trase, intervale libere de circulaţie în grafic, etc.) conform prevederilor
Legii 202/2016 privind integrarea sistemului feroviar din România în spațiul feroviar unic european, cu
modificările și completările ulterioare și Instrucţiei nr. 317 - Instrucţia pentru restricţii de viteză, închideri
de linii şi scoateri de sub tensiune, aprobată prin OMT 417/2004. Lista secțiilor și stațiilor cu restricții de
capacitate poate fi consultată în Anexa 26 din DRR.

4.5

Reguli privind anularea sau neutilizarea traselor

Anularea (neutilizarea) sau revocarea traselor alocate unui OTF se face în condiţiile HG 1696/2006 Regulamentul pentru alocarea capacităţilor de infrastructură feroviară prezentat în anexa 15 .
4.5.1

Suspendarea accesului la infrastructura feroviară

În cazul întârzierii la plată faţă de termenul de scadenţă a facturii aferente TUI, CFR poate suspenda
temporar (total sau parţial), accesul pe infrastructura feroviară pentru trenurile OTF care depăşesc
termenele de plată a tarifului, dacă întârzierea la plată este mai mare de 3 zile lucrătoare pentru OTF care
nu are constituită o garanţie, sau 15 zile calendaristice pentru OTF care are constituită garanţie, aşa cum
este prevăzut în anexa 4.a. Această prevedere este în concordanţă cu art. 12 din HG 581/1998. Această
măsură include şi măsuri de restricţionarea a accesului trenurilor OTF la infrastructura feroviară.
Prevederi specifice sunt cuprinse în contractul de acces standard prezentat în anexa 4.a din DRR.
CFR poate suspenda accesul pe infrastructura feroviară al MR al OTF, în cazul depistării unor nereguli tehnice
care pot afecta siguranţa circulaţiei feroviare, în conformitate cu anexa 11 din Contractul de acces standard.

4.6

Transporturi excepţionale sau cu mărfuri periculoase

OTF trebuie să avizeze către CFR circulaţia unui transport excepţional (ca dimensiune de gabarit, sarcină pe
osie sau sarcină pe metru liniar, vagoane speciale etc.), sau cu mărfuri periculoase la solictarea alocării trasei
sau cel mai târziu la programarea in circulaţie a trenului cu un astfel de transport, în vederea asigurării
tratării acestuia.
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Măsuri speciale în cazul unor perturbări ale circulaţiei

În cazul unor perturbări ale circulaţiei trenurilor, provocate de o problemă de natură tehnică, de un accident
feroviar, de condiţiile meteo nefavorabile sau de altă situaţie imprevizibilă, CFR este abilitat să ia toate
măsurile necesare pentru restabilirea situaţiei normale. In acelaşi timp avizează organismele
interesate.Avizarea şi cercetarea accidentelor şi a incidentelor feroviare se face în conformitate cu
Regulamentul de investigare a accidentelor şi a incidentelor, de dezvoltare şi îmbunătăţire a siguranţei
feroviare pe căile ferate aprobat prin HG 117/2010.
4.7.1

Principii (procedurile existente si aranjamente contractuale)

În cazuri urgente, în urma cărora infrastructura este temporar inutilizabilă, trasele alocate pot fi anulate
fără preaviz, pe durata necesară pentru restabilirea circulaţiei. CFR poate solicita OTF să-i pună la dispoziţie
mijloacele care estimează că sunt cele mai adecvate în scopul restabilirii în cel mai scurt timp a situaţiei
normale, în condiţiile stabilite în contractul de acces şi în reglementările în vigoare.
În asemenea cazuri, CFR stabileşte împreaună cu OTF implicaţi rute alternative de circulaţie, iar perceperea
TUI se face pentru ruta iniţială directă.
4.7.2

Reguli operaţionale

Pentru redresarea circulaţiei trenurilor afectată de perturbări ale graficului de circulaţie se aplică
prevederile Regulamentului pentru circulaţia trenurilor şi manevra vehiculelor feroviare nr. 005/2005 şi
Regulamentului de semnalizare nr.004/2006 (vezi paragraful 2.4 din DRR).
4.7.3

Probleme prevăzute (programate)

In cazul afectării circulaţiei trenurilor datorită unor probleme prevăzute sau programate (cum ar fi de
exemplu închiderile de linie) OTF sunt avizaţi în timp util, în conformitate cu prevederile convenite în cadrul
art. 9 din contractul cadrul de acces pe infrastructura feroviară și în Legea 202/2016, anexa VII, şi sunt
oferite rute alternative de circulaţie.

4.7.4

Probleme neprevăzute

In cazul perturbării circulaţiei trenurilor datorită unor probleme neprevăzute (cum ar fi închiderile
accidentale de linie), pentru redresarea circulaţiei se aplică prevederile din Instrucţiunile în vigoare.

4.8

Alocarea capacităţilor pentru infrastructuri de servicii

În cazul în care există în același timp mai multe cereri de acces la infrastructurile de servicii și/sau la serviciile
furnizate în cadrul infrastructurilor operate de către CFR SA, acestea vor fi soluționate în limita posibilităților
de la momentul respectiv în stație. Cererile depuse de operatorii de transport feroviar pentru acordarea
accesului la servicii și furnizarea acestora în cadrul infrastructurilor de servicii primesc răspuns într-un
termen rezonabil, dar nu mai târziu de 30 de zile de la data depunerii cererii, conform art. 13 alin (4) din
Legea nr. 2020/2016.
înapoi la CUPRINS
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România

Servicii furnizate de către CFR şi de către operatorii infrastructurilor de servicii

a) Servicii furnizate de către CFR
Grupele de servicii prestate de CFR către OTF sunt cele prevăzute în anexa nr. II la Legea 202/2016 privind
integrarea sistemului feroviar din România în spațiul feroviar unic european, cu modificările și completările
ulterioare:
- pachetul minim de acces;
- accesul, inclusiv accesul pe calea ferată, la infrastructurile de servicii, în cazul în care acestea există,
şi la serviciile furnizate în cadrul acestor infrastructuri;
- servicii suplimentare;
- servicii auxiliare.
Detalierea acestor servicii este prezentată în continuare în cadrul acestui capitol.
b) Datele şi serviciile furnizate de către alţi operatori ai infrastructurilor de servicii sunt prezentate în anexa
9.a1 şi anexa 8.b (gestionarii de infrastructură feroviară). Eventuale date suplimentare sunt disponibile prin
accesarea legăturii (link-ului) la paginile de web.

5.2

Pachetul minim de acces

Pachetul minim de acces reprezintă prestaţiile furnizate de CFR pentru a permite cel puţin tranzitul unui
tren pe reţea, fără servicii de manevră sau (re)alimentare.
CFR furnizează oricărui solicitant/OTF, în mod nediscriminatoriu, în funcţie de disponibilitatea infrastructurii
feroviare, pachetul minim de acces, care curprinde:
a) Tratarea cererilor pentru acordarea de capacităţi de infrastructură feroviară;
Reprezintă activitatea de analizare a cererilor de capacitate a solicitanţilor pentru circulaţia trenurilor
între doua staţii ale reţelei feroviare, în principiu pe perioada de valabilitate a unui mers de tren, în
funcţie de capacitatea şi caracteristicile rutei solicitate. Aceasta include determinarea timpilor de mers,
elaborarea şi asamblarea traselor pentru proiectarea graficului de circulaţie al trenurilor precum şi
alocarea traselor. Aceasta include şi elaborarea de trase suplimentare şi programarea trenurilor de
marfă. Pentru trenuri special comandate şi pentru cele cu circulaţie ocazională această prestaţie este
tarifată separat.
b) Dreptul de utilizare a capacităţilor de infrastructură acordate;
Reprezintă dreptul de utilizare a capacităţilor de infrastructură acordate, conform prevederilor Anexei
II, pct. 1 lit. b) la Legea 202/2016.
c) Utilizarea infrastructurii feroviare, inclusiv a macazurilor şi a joncţiunilor;
Reprezintă utilizarea propriu-zisă a infrastructurii feroviare a trenurilor OTF conform traselor alocate
şi/sau a programului de circulaţie.
d) Conducerea traficului feroviar, inclusiv semnalizarea, reglementarea, activitatea de dispecerat precum
şi comunicarea şi furnizarea de informaţii privind circulaţia trenurilor;
Reprezintă activitatea de dirijare a traficului feroviar la nivelul structurilor organizatorice regionale şi la
nivelul staţiilor de cale ferată prin intermediul instalaţiilor de semnalizare şi siguranţă, precum şi
furnizarea de informaţii privind circulaţia trenurilor.
e) Utilizarea echipamentelor de alimentare electrică pentru curentul de tracţiune, dacă sunt disponibile
(nu include furnizarea energiei electrice);
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Reprezinta punerea la dispoziţia vehicolelor feroviare cu tracţiune electrică ale OTF a elementelor
sistemului de alimentare cu energie electrică de tracţiune a liniei de contact necesare distribuţiei
acesteia, acolo unde aceste există (liniile electrificate).
f)

Toate celelalte informaţii necesare introducerii sau operării serviciilor pentru care au fost acordate
capacităţile de infrastructură.
Reprezintă punerea la dispoziţia OTF datelor privind programarea trenurilor şi starea infrastructurii
Aceasta se realizează în principal prin intermediul sistemelor informatice care permit OTF să
programeze şi să localizeze trenurile proprii.

Pentru furnizarea prestaţiilor aferente pachetului minim de acces, CFR percepe de la OTF Tariful de Utilizare
al Infrastructurii (TUI), prezentat la Cap. 6.
CFR oferă accesul prin intermediul reţelei la infrastructurile de servicii, aşa cum este definit mai sus, în
funcţie de disponibilitatea infrastructurii feroviare.
Modul de tarifare al acestor servicii este prezentat la capitolul Cap. 6.

5.3
Accesul, inclusiv accesul pe calea ferată, la infrastructurile de servicii, în
cazul în care acestea există, şi serviciile furnizate în cadrul acestor infrastructuri
Aceasta reprezintă prestaţiile furnizate de CFR pentru accesul pe calea ferată, la următoarele infrastructuri
de servicii şi la serviciile furnizate în cadrul acestor infrastructuri (acolo unde acestea există şi pot fi
furnizate):

•

pentru traficul de marfă:
a) terminale de marfă;
b) staţiile de triaj şi infrastructurile de formare a trenurilor, inclusiv infrastructuri pentru manevră;
c) linii de garare;
d) infrastructuri de întreţinere;
e) alte infrastructuri tehnice, inclusiv instalaţii de curăţare şi de spălare;
f) infrastructurile portuare maritime şi interioare legate de activităţi feroviare;
g) infrastructurile de intervenţie;
h) infrastructuri de alimentare cu combustibil.

•

pentru traficul de călători
a) gările pentru călători, clădirile acestora şi celelalte instalaţii,inclusiv afişarea informaţiilor despre
călătorie şi amplasamentul adecvat pentru serviciile de emitere a biletelor;
b) staţiile şi infrastructurile de formare a trenurilor, inclusiv infrastructuri pentru manevră;
c) linii de garare;
d) infrastructuri de întreţinere;
e) alte infrastructuri tehnice, inclusiv instalaţii de curăţare şi de spălare;
f) infrastructurile de intervenţie;
g) infrastructuri de alimentare cu combustibil.

Modul de tarifare al acestor servicii este prezentat la Cap. 6.
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5.3.1

Accesul la infrastructurile de servicii

OTF îşi pot exercita dreptul de a beneficia, pe o baza nediscriminatorie, de accesul, inclusiv accesul prin
intermediul reţelei CFR, la infrastructurile de servicii deţinute de CFR.
Aceasta se referă la serviciile prestate de CFR pentru asigurarea accesului pe calea ferată în cadrul
infrastructurilor de servicii administrate de CFR.
Aceste servicii sunt asigurate în mod nediscriminatoriu, iar cererile OTF nu pot fi respinse decât dacă există
alternative viabile, în condiţiile pieţei. Tarifele pentru aceste servicii sunt cuprinse în cadrul tarifelor arătate
la Cap. 6.
5.3.1.1

Staţiile pentru călători

Asigurarea serviciului de acces al publicului călător la staţiile de călători implică accesul în incinta staţiilor,
la peroanele şi spaţiile din staţii destinate acestora, săli de aşteptare, drum de acces de la peron la drumul
rutier şi invers, case de bilete, acolo unde este cazul la facilităţi precum: rampe, lifturi, tunele de acces, scări,
iluminat, semnalizari specifice, facilităţi pentru avizarea și informarea publicului călător, pentru
îmbarcare/debarcare şi/sau aşteptarea trenurilor
Unele dintre serviciile furnizate de CFR pentru utilizarea acestor terminale precum şi a facilităţilor aferente
sunt supuse unor tarife specifice care sunt prezentate la Cap. 6.
CFR asigură in limita disponibilității amplasamentul adecvat, accesul şi utilizarea pentru serviciile de emitere
a legitimaţiilor de călătorie, în mod egal, transparent şi nediscriminatoriu pentru toţi OTF .
Tariferele aferente serviciilor de închiriere a spaţiilor pentru serviciile de emitere a biletelor/birou
informaţii/automat emitere bilete sunt prezentate în anexa 21. Închirierea se face în baza unui contract care
se găseşte publicat în anexa 28a. Procedurile care reglementează activitatea de valorificare prin închiriere
a bunurilor imobile aparținând infrastructurii feroviare publice, precum și reglementarea tarifelor pentru
închirierea acestora se regăsesc in Proceduri Operationale și Proceduri Operationale
5.3.1.2 Terminalele de marfă
CFR nu deţine terminalele de mărfuri definite conform Regulamentului de punere în aplicare (UE)
2015/1100 ca locaţii în care se manipulează unităţi de trafic intermodal (UTI).
Exista linii industriale sau terminale de mărfuri private care aparţin unor agenţi economici sau OTF şi care
sunt racordate la infrastructura CFR, prezentate în anexa 9.a1.
Anexa 9.a1 conţine lista staţiilor şi a infrastructurilor de servicii aferente, denumirea şi datele de contact
furnizate de către deţinătorii şi operatorii de servicii.
CFR asigură dreptul de acces la toate aceste infrastructuri, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
Astfel, CFR furnizează servicii privind accesul convoaielor de manevră la/de la infrastructura feroviară CFR
în vederea deplasării convoaielor de manevră din staţiile CFR la terminale de mărfuri sau alte infrastructuri
de servicii deţinute de agenţi economici. Aceste servicii pentru utilizarea infrastructurii de acces la
terminalele de mărfuri sunt supuse unor tarife specifice care sunt prezentate la Cap. 6.
5.3.1.3 Infrastructuri din staţiile de triaj şi de formare a trenurilor, incluzând infrastructuri de manevră
CFR asigură serviciile necesare pentru accesul pe calea ferată în cadrul infrastructurilor sale de servicii în
vederea utilizării logisticii aferente din staţiile de triaj, a infrastructurilor de formare a trenurilor precum şi
a celor de manevră.
Accesul în staţiile de triaj şi în staţiile cu grupe de manevră este permis OTF care au încheiat cu CFR contract
de acces. Staţiile respective trebuie să fie pe ruta secţiilor de circulaţie din certificatul de siguranţă.
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Serviciile pentru accesul la aceste infrastructuri sunt asigurate de CFR, iar operaţiile de manevră propriu-zise
sunt executate de către OTF, de către agenţi economici deţinători de linii ferate industriale sau de către alţi
agenţi.
Serviciile furnizate de CFR pentru utilizarea infrastructurii de acces la aceste terminale sunt supuse unor
tarife specifice care sunt prezentate la Cap. 6.
CFR nu deţine material rulant şi nu efectuează operaţii de manevră.
5.3.1.4 Liniile de garare (staţionare)
CFR asigură serviciile necesare pentru accesul pe calea ferată în vederea folosirii liniilor de garare, linii
destinate pentru staţionarea temporară a vehiculelor feroviare între două comenzi . Precizarea tipului de
activitate pe aceste linii se gaseste în anexa 9.a. CFR poate permite accesul şi staţionarea materialului rulant
şi pe alte linii din staţii în limita capacităţii pentru staţionarea de lungă durată şi pentru staţionare la
încărcare/descărcare, fără a se afecta disponibilitatea liniilor de circulaţie sau de manevră.
CFR asigură accesul şi utilizarea acestor infrastructuri de servicii în conformitate cu principiile egalităţii,
transparenţei şi nediscriminării.
Serviciile furnizate de CFR pentru utilizarea infrastructurii de acces la aceste linii sunt supuse unor tarife
specifice care sunt prezentate la Cap. 6.
5.3.1.5 Infrastructuri pentru întreţinere
CFR nu deţine centre de întreţinere. Acestea aparţin unor OTF sau altor agenţi economici specializaţi
prezentaţi în Anexa 9.a1. CFR asigură dreptul de acces pe infrastructura feroviară la aceste centre sau
infrastructuri pentru OTF sau agenţii care au acest drept stabilit de către deţinătorul centrelor şi cu
respectarea 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.
5.3.1.6 Alte infrastructuri tehnice, inclusiv instalaţii de curăţare şi spălare
CFR nu deţine infrastructuri tehnice. Acestea aparţin unor OTF sau altor agenţi economici specializaţi
prezentaţi în Anexa 9.a1. CFR asigură dreptul de acces pe infrastructura feroviară la aceste centre sau
infrastructuri pentru OTF sau agenţii care au acest drept stabilit de către deţinătorul centrelor şi cu
respectarea 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.
5.3.1.7 Infrastructurile portuare maritime şi fluviale
CFR asigură accesul la infrastructurile de servicii portuare maritime sau fluviale deţiute de CFR sau de către
alţi agenţi. În cazul în care aceste infrastructuri aparţin altor agenţi economici specializaţi, CFR asigură
dreptul de acces pe infrastructura feroviară la aceste infrastructuri pentru OTF sau agenţii care au acest
drept stabilit de către deţinătorul infrastructurii sau de către operatorul de servicii Anexa 9.d şi cu
respectarea prevederilor legale în vigoare. Serviciile furnizate de CFR pentru utilizarea infrastructurii de
acces la aceste terminale (circulaţie, manevră, acces convoaie de manevră la liniile de încărcare-descărcare,
staţionare material rulant etc.) sunt supuse unor tarife specifice care sunt prezentate la Cap. 6.
5.3.1.8 Infrastructuri de intervenţie
CFR asigură intervenţia pentru restabilirea continuităţii traficului feroviar în cazul unor accidente/incidente
feroviare, cu mijloace de intervenţie specifice (vagon de ajutor, tren de intervenţie, macara feroviară, etc.).
Asigurarea acestor servicii este cuprinsă în cadrul tarifelor arătate la Cap. 6.
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5.3.1.9 Infrastructuri pentru alimentare cu combustibil
CFR nu asigură furnizarea de combustibil şi nu deţine astfel de infrastructuri. CFR asigură dreptul de acces
pe infrastructura feroviară la aceste infrastructuri, pentru OTF sau agenţii care au acest drept stabilit de
către deţinătorul infrastructurii sau de către operatorul de servicii şi cu respectarea 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.
5.3.2

Servicii furnizate în cadrul infrastructurilor de servicii

5.3.2.1 Manevra şi staţionarea materialului rulant
Asigurarea acestor servicii de către CFR reprezintă:

•

Manevrarea materialului rulant.
Prin operaţia de manevră se înţelege ansamblul manevrelor efectuate de către un OTF, pentru un
anumit scop (de exemplu: manevra de introducere/scoatere a locomotivei pe/de la tren, manevra
pentru scoatrea unui vagon defect din compunerea trenului, manevră de ataşare grup vagoane, etc.),
indiferent de numărul de vehicule din convoaiele de manevră din cadrul operaţiei de manevră.
Prin vehicul se înţeleg vagoane şi/sau material rulant de tracţiune.

•

Staţionarea materialului rulant care nu aparţine CFR poate fi:
- Staționarea operativă reprezintă serviciul asigurat de CFR pentru staționarea materialulu rulant pe
liniile stației, după expirarea unui termen liber de staționare de 6 ore de la sosirea materialului
rulant pe liniile staţiei, în limita capacităților existente.
- Staționarea de lungă durată reprezintă serviciul asigurat de CFR pentru staționarea materialului
rulant pe liniile stației, pentru perioade de cel puțin 30 zile, în stațiile unde există suficientă
capacitate disponibilă. Acest serviciu este asigurat la solictarea OTF și în urma acceptului CFR, pe
baza încheierii unei convenții specifice cu SRCF.
- Staţionarea la încărcare/descărcare sau la liniile publice reprezintă serviciul asigurat de CFR pentru
staționarea vagoanelor în vederea efectuării operațiilor specifice, după expirarea unui termen liber
de de staționare de 24 ore

CFR asigură în mod transparent şi nediscriminatoriu furnizarea de servicii în cadrul acestor infrastructuri
inclusiv suportul logistic necesar (infrastructura, instalaţii de semnalizare, efectuare parcursuri, etc.) .

5.4

Servicii suplimentare

Prin servicii suplimentare se înţeleg prestaţiile pe care CFR le furnizează la cerere, către OTF. Aceste servicii
sunt prezentate în anexa 5 la contractul de acces.
În conformitate cu anexa II la Legea 202/2016 privind integrarea sistemului feroviar din România în spațiul
feroviar unic european, cu modificările și completările ulterioare prestaţiile suplimentare pot cuprinde:
a) curentul de tracţiune (anexa 23.f);
b) asistenţă pentru transporturi exceptionale şi mărfuri periculoase (anexa 21).
Dacă CFR furnizează unul dintre serviciile suplimentare prezentate, la cererea unui OTF, atunci trebuie să le
furnizeze oricărui OTF care solicită acest lucru.
Serviciile suplimentare sunt prevăzute în contractul de acces.
Modul de tarifare al acestor servicii este prezentat la Cap. 6 din DRR.
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5.4.1

Curentul de tracţiune

Curentul de tracţiune reprezintă de fapt furnizarea energiei electrice de tracţiune (eet) prin sistemul de
alimentare (distribuţie) a eet, prezentat la paragraful 5.2 - e), pe căile ferate electrificate, pentru OTF care
utilizează material rulant (unităţi motoare) cu tracţiune electrică şi este un serviciu suplimentar conform
pct. 3 din Anexa II la Legea 202//2016.
Furnizarea eet se asigură de CFR prin intermediul filialei sale specializate, SC „Electrificare CFR” SA pe baza
unui contract de furnizare încheiat de către aceasta cu fiecare OTF care are deja încheiat un contract de
acces cu CFR. Contractul de furnizare a eet este cel prezentat la paragraful 3.3.2.6. Modelul cadru al
contractului de furnizare a eet este prezentat în anexa 19.
Tarifele aferente serviciului de furnizare a eet prin sistemul de alimentare cu energie electrică de tracţiune
sunt prezentate la Cap. 6.
Pentru detalii privind aceste contracte:
S.C. „Electrificare CFR” S.A.
Adresa:
Bd. Dinicu Golescu nr. 38 Sector 1 Bucureşti
Telefon:
021-3192512
Fax:
021-3119838
Web:
www.electrificarecfr.ro
E-mail:
secretariat@e-cfr.ro
5.4.2

Servicii specifice pentru trenuri de călători

CFR nu deţine infrastructuri pentru serviciul de preîncălzire a vagoanelor de călători. În unele grupe tehnice
ale unor staţii de călători există instalaţii electrice pentru preîncălzirea vagoanelor de călători, conectate la
contoare separate. Plata energiei aferente se face de către OTF care folosesc instalaţiile respective, la un
tarif reglementat proporţional cu energia consumată conform Cap. 6.
Pentru alimentarea cu apă a trenurilor de călători, serviciile sunt asigurate de către OTF.
5.4.3

Servicii pentru transporturi excepţionale si mărfuri periculoase

CFR asigură prestarea serviciilor necesare pentru transporturi excepţionale sau mărfuri periculoase în
condiţiile prevăzute la paragrafele 2.5 respectiv 2.6 din DRR. Tarifele pentru aceste servicii sunt prevăzute
la Cap. 6.

5.5

Servicii auxiliare

Prin servicii auxiliare se înţeleg acele prestaţii care sunt furnizate opţional de către CFR sau de către alţi
furnizori, la cererea OTF, prin înţelegerea părţilor contractante.
OTF pot solicita în plus CFR sau altor furnizori un set de prestaţii auxiliare cum ar fi:
a) accesul la reţeaua de telecomunicaţii;
b) furnizarea de informaţii suplimentare;
c) verificarea tehnica a materialului rulant;
d) servicii de emitere a biletelor de călătorie în staţiile de pasageri;
e) servicii specializate de întreţinere grea;
f) alte prestaţii.
Aceste servicii sunt prezentate în contractul de acces.
Modul de tarifare al acestor servicii este prezentat la Cap. 6.
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5.5.1

Accesul la reţeaua de telecomunicaţii

OTF au acces la reţeaua de telecomunicaţii feroviare terestre şi radio care este gestionată de către SC
„Telecomunicaţii CFR” SA şi care funcţionează sub autoritatea MT.
CFR asigură în cadrul setului minim de prestaţii (paragraful 5.2 din DRR) comunicările sol – locomotivă în
conformitate cu prevederile în vigoare. Pentru aceasta OTF trebuie să deţină mijloacele tehnice necesare
(staţii de radio-telefon) în stare de funcţionare pe mijloacele de tracţiune pe care le utilizează pe
infrastructura feroviară a CFR.
Pentru asigurarea echipamentelor specifice, OTF se pot adresa SC „Telecomunicaţii CFR” SA.
Datele tehnice necesare pentru utilizarea reţelei de telecomunicaţii radio sunt prezentate la paragraful
3.3.3.3.
Pentru utilizarea reţelei de telecomunicaţii terestre (convenţionale) şi radio gestionată de SC
„Telecomunicaţii CFR” SA, OTF trebuie să încheie convenţii (contracte) specifice cu această societate.
Tarifele aferente sunt prezentate în Cap. 6.
Relaţii suplimentare (contact):
SC „Telecomunicaţii CFR” SA
Adresa:
Bd. Dinicu Golescu nr.38, sector 1, Bucureşti 010873, România
Telefon:
+40 21 314 60 46
Fax:
+40 21 314 60 45
Email:
office@tccfr.ro, comercial@tccfr.ro
Web:
www.telecomunicatiicfr.ro
5.5.2

Furnizarea de informaţii suplimentare

La solicitarea OTF, CFR poate să furnizeze informaţii suplimentare privind programarea şi circulaţia
trenurilor în principal prin intermediul aplicaţiilor informatice ale CFR (sistemul IRIS – Information Railway
Integrated System) gestionate de filiala sa specializată SC „Informatica Feroviară” SA, în limita disponibilităţii
acestora, pe baza unor convenţii (contracte) specifice încheiate de această filială cu OTF. Aceste informaţii
se referă numai la trenurile OTF în cauză şi nu pot fi accesate de alţi OTF.
În cazuri deosebite, CFR furnizează informaţii suplimentare prin intermediul Direcţiei Trafic, aşa cum este
prevăzut în contractele de acces încheiate cu OTF.
Informaţiile privind programarea trenurilor OTF se realizează exclusiv prin intermediul aplicaţiilor
informatice specifice ale CFR (IRIS).
Relaţii suplimentare (contact):
SC „Informatică Feroviară” SA
Adresa:
Bd. Gării de Nord nr.1, sector 1, Bucureşti 010855, România
Telefon:
+40 21 311 98 36
Fax:
+40 21 223 27 79
E-mail:
office@infofer.ro
Tel Mobil:
+40 744 337 369
Web:
www.infofer.ro
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5.5.3

Verificarea tehnică a materialului rulant

CFR nu are în obiectul de activitate şi nu oferă servicii de inspecţie (revizie) la materialul rulant si nu deţine
deocamdată detectoare de osii încinse.
Serviciile de inspecţie tehnică a materialului rulant sunt asigurate de către OTF şi sunt în responsabilitatea
lor directă sau prin intermediul unor furnizori agrementaţi de către ONFR din cadrul AFER.
Pentru relaţii suplimentare referitoare la agrementarea acestor agenţi :
Organismul Notificat Feroviar Român – ONFR
Adresa:
Calea Griviţei 393, Sector 1, Cod 010719 Bucuresti ROMÂNIA
Telefon:
+40 21 307 79 00
Fax:
+40 21 316 42 58
+40-21-316 05 97
E-mail:
office.onfr@afer.ro
web:
www.afer.ro/rom/onfr
5.5.4

Serviciul de emitere a biletelor de călătorie

Acolo unde are posibilitatea, CFR poate oferi serviciul de emitere a biletelor de călătorie, pe bază de
convenţie comercială separată încheiată cu fiecare OTF solicitant. Tarifele pentru serviciul de emitere a
legitimaţiilor de călătorie se regăsesc în anexa 21, la secţiunea de servicii auxiliare efectuate de CFR.
5.5.5

Servicii specializate de întreţinere mecanizată a căii

CFR nu oferă servicii de întreţinere capitală furnizate în cadrul infrastructurilor dedicate trenurilor de mare
viteză sau altor tipuri de material rulant care necesită facilităţi specifice.

5.6

Alte servicii

În afara serviciilor prezentate în cadrul art. 5.1.-5.5., aferente anexei II din Legea nr. 202/2016, CFR asigură,
în funcție de posibilitate și alte servicii la solicitarea OTF, după cum urmează:
-

Circulaţia trenurilor pe secţiile neinteroperabile închiriate;

-

Depozitare pe terenurile CFR S.A.;

-

Întocmirea de trase alocate trenurilor special comandate și trenurilor cu circulație
ocazională;

-

Efectuarea de experimente pentru sporirea tonajelor de remorcat sau modificarea modului
de remorcare;

-

reluarea activităţii pe secţiile cu activitatea de mişcare suspendată/întreruptă temporar, la
cererea OTF.
înapoi la CUPRINS
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Există două categorii de tarife:
a) Tarife pentru servicii furnizate de CFR
1. Pentru serviciile aferente pachetului minim de acces, OTF care îndeplinesc condiţiile arătate la
paragraful 2.2.2 din DRR, plătesc un Tarif de Utilizare al Infrastructurii (TUI) așa cum este reglementat
în Legea 202/2016, OG 12/1998 şi HG 581/1998 precum şi cu Regulamentul (UE) 2015/909.
Metodologia de calcul TUI este prezentată în Contractul de activitate al CFR SA cu MTI și se regăsește în
anexa 20.a al DRR.
Pentru a asigura conformitatea cu prevederile Regulamentului (UE) 2015/909 privind modalităţile de
calculare a costurilor generate direct în urma exploatării serviciului de transport feroviar, precum şi cu
alte acte normative referitoare la costurile aferente accesului la infrastructura feroviară, precum şi
pentru a putea stabili o metodă optimă de stabilire a sistemului de tarifare al infrastructurii feroviare
recunoscută de toţi actorii implicaţi, CFR a achiziționat un studiu pe această temă care a fost realizat de
către un consultant internațional.
În cadrul studiului a fost validată metodologia de calcul a TUI și a fost formulate recomandări privind
modalitatea de determinare a costurilor directe.
În contextul Regulamentului UE 2020/1429 privind măsuri pentru o piață feroviară durabilă în contextul
epidemiei de COVID-19, CFR a temporizat acțiunile de evidențiere a costurilor TUI, și Regulamentul (UE)
2015/909.

2. Tarifele pentru celelalte servicii furnizate de CFR în cadrul infrastructurilor de servicii, sunt denumite
Tarife pentru Servicii Adiționale (TSA), și sunt supuse reglementărilor CFR, in conformitate cu HG
581/1998 şi ale Contractului de activitate al CFR cu MT în vigoare precum, cu Legea 202/2016 privind
integrarea sistemului feroviar din România în spațiul feroviar unic european, cu modificările și
completările ulterioare şi cu Regulamentul UE 2017/2177 privind accesul la infrastructurile de servicii şi
la serviciile feroviare conexe.
b) Tarife pentru servicii furnizate de către alţi operatori ai infrastructurilor de servicii
Tarifele pentru serviciile furnizate de către alţi operatori ai infrastructurilor de servicii sunt prezentate
în anexa 8.b, iar eventuale date suplimentare sunt disponibile prin accesarea legăturii (link-ului) la
paginile de web.
În continuare, în cadrul acestui capitol vor fi prezentate numai tarifele pentru serviciile furnizate de către
CFR.

6.1

Principii de tarifare

a) Principiile sistemului de tarifare al infrastructurii feroviare în ceea ce priveşte accesul pe infrastructura
feroviară administrată de CFR cuprinde două tipuri de tarife:
-

Tariful de Utilizare al Infrastructurii feroviare (TUI) - calculat şi perceput pentru asigurarea pachetului
minim de prestaţii prevăzut la pct. 1 din anexa II a Legii 202/2016;

-

Tarife pentru servicii adiţionale sau conexe (TSA) - calculate şi percepute pentru celelalte servicii
prevăzute la pct. 2, 3 şi 4 din anexa II a Legii 202/2016;

Principiile, metodologia şi nivelul tarifelor aplicate în prezent de CFR pentru punerea la dispoziţie a
infrastructurii feroviare sunt prezentate în articolele detaliate mai jos şi în anexa 20.a, anexa 21 şi anexa
23.d, anexa 23.e, anexa 23.f.
b) In cazul OIS, principiile tarifare trebuie stabilite şi publicate de aceştia.
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c) Garanţiile finaciare
Pentru a garanta îndeplinirea obligaţiilor financiare ale OTF faţă de CFR, CFR solicită constituirea de către
OTF/solicitanţi a unei garanţii financiare în condiţiile prevăzute în Regulamentul de punere în aplicare (UE)
nr. 2015/10 al Comisiei Europene din 06 ianuarie 2015 privind criteriile aplicabile solicitanţilor de capacităţi
de infrastructură feroviară.
Garanţia financiară este solicitată de CFR în condiţiile în care o firmă specializată de evaluare a ratingului de
credit indică dificultăţi ale OTF în efectuarea plăţilor de către OTF.
CFR a contractat serviciul de evaluare a ratingului de credit cu o firmă specializată de evaluare a riscului,
care acordă un scor (punctaj) de evaluare pe o scală între între 0 (risc extrem de crescut) şi 10 (risc extrem
de scăzut).
Pragul stabilit de CFR pentru constituirea garanţiilor financiare pentru contractele cu începere de la
09.12.2018 îl reprezintă nivelul scorului de rating de credit sub valoarea 4 (risc peste nivelul mediu).
OTF al căror scor de rating de credit, stabilit de către firma de evaluare este sub acest prag, trebuie să
constituie o garanţie care să acopere valoarea previzionată a TUI pentru cel puţin două luni de trafic.
Detalii privind garanţia se găsesc în capitolul 5 din contractul de acces standard (anexa 4.a din DRR).

6.1.1

Pachetul minim de acces

Pentru asigurarea pachetului minim de prestaţii prevăzut în Legea 202/2016 privind integrarea sistemului
feroviar din România în spațiul feroviar unic european, cu modificările și completările ulterioare şi în
contractele de acces, CFR percepe TUI.
a) Principii de calcul
TUI se calculează şi pentru fiecare tren circulat, pe baza elementelor prevăzute la art. 4. din metodologie
prin aplicarea valorilor elementelor tarifare de bază în formula de calcul a TUI.
Pe liniile de cale ferată dotate cu sisteme de electrificare, TUI include costurile echipamentului electric,
numai pentru trenurile care utilizează tracţiunea electrică. Aceasta nu include însă contravaloarea
curentului (energiei electrice) de tracţiune care este arătat la paragraful 5.4.1 din DRR.
Pentru circulaţia locomotivelor izolate se va considera tipul de trafic care generează valoarea cea mai mică a
TUI.
Pentru trenuri special comandate şi pentru cele cu circulaţie ocazională tratarea cererilor de trasa este
tarifată separat. Trenurile special comandate şi cele cu circulaţie ocazională sunt trenurile pentru care OTF
solicită cereri de transport dupa analiza şi stabilirea/asigurarea de către CFR SA a capacităţilor de
infrastructură privind rutele şi numarul trenurilor OTF şi finalizarea planului de mers.
Nu sunt aplicabile tarife care să reflecte deficitul de capacitate pe perioada saturării unor secţii, sau
influenţele asupra mediului. Exemple cu serii de valori ale TUI pentru fiecare categorie de linie şi tonaje
diferite se găsesc în anexa 21.
b) Reduceri tarifare
Conform art. 33 din Legea 202/2016 privind integrarea sistemului feroviar din România în spațiul feroviar
unic european, cu modificările și completările ulterioare, CFR SA poate introduce, pentru toţi utilizatorii
infrastructurii, sisteme de reduceri pentru fluxuri de circulaţie determinate, prin care acordă reduceri pe o
perioadă limitată pentru a încuraja dezvoltarea unor noi servicii de transport feroviar sau reduceri care
favorizează utilizarea unor linii folosite mult sub capacitatea lor.
În baza prevederilor legislative şi a celor din Contractul de activitate încheiat cu MTI, CFR aplică o valoare a
TUI redusă cu 33% pentru trenurile complete în trafic intermodal, pe baza unor convenţii încheiate între
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CFR şi OTF valabile pe durata contractului de acces. Modelul standard al acestei convenții este prezentat în
anexa 4.e)
Reducerile se pot referi doar la tarifele percepute pentru o secţiune determinată de infrastructură.
Pentru servicii asemănătoare se aplică sisteme de reduceri similare. Sistemele de reduceri se aplică într-o
manieră nediscriminatorie tuturor OTF. Reducerile tarifare se acordă OTF care nu au debite restante faţă
de CFR mai mari de 30 de zile.
Reducerile tarifare menţionate mai sus sunt precizate și în anexa 21, la pct. 1.3.
c) Suspendarea accesului
În cazul întârzierii la plată faţă de termenul de scadenţă a facturii aferente TUI, CFR poate suspenda (total
sau parţial) accesul pe infrastructura feroviară pentru trenurile OTF aflat în întârziere. Această prevedere
este în concordanţă cu prevederile art. 12 din HG 581/1998. Această măsură include şi măsuri de
restricţionarea a accesului trenurilor OTF la infrastructura feroviară.
Prevederi specifice sunt cuprinse în contractul de acces standard (anexa 4.a).
CFR poate suspenda accesul pe infrastructura feroviară al MR al OTF, în cazul depistării unor nereguli tehnice
care pot afecta siguranţa circulaţiei feroviare, în conformitate cu anexa 11 din Contractul de acces standard
prezentat în anexa 4.a din DRR.
d) Rute alternative
În baza prevederilor din Contractul de activitate în vigoare, în cazul închiderilor de linii care implică
întreruperea traficului sau în cazul secţiunilor de infrastructură cu capacitate saturată, la solicitarea OTF,
CFR pune la dispoziţie cele mai scurte posibil rute alternative (ocolitoare) de circulaţie fără aplicarea TUI
suplimentar faţă de ruta de referinţă, în conformitate cu prevederile contractului de acces.
Pentru prestaţiile asigurate de către OIS, informaţiile specifice trebuie puse la dispoziţie de către aceştia în
conformitate cu prevederile legii 202/2016 şi sunt prezentate în anexa 8.b.
e) Majorări tarifare
CFR nu percepe majorări ale tarifelor pentru recuperarea în totalitate a costurilor suportate deoarece pe de
o parte nu există alte segmente de piață în afara celor pentru traficul de călători și pentru traficul de marfă
și nici nu au fost identificate sporuri de productivitate realizate de OTF, potrivit prevederilor art. 32 din
Legea 202/2016.
f) Tarife de neutilizare a trasei
Pentru mersul de tren 2022/2023, CFR nu are în vedere aplicarea unui tarif pentru neutilizarea unei trase
alocate și neutilizate, în condițiile Legii nr. 202/2016.

6.1.2

Accesul la infrastructurile menţionate în paragraful 5.3.1

a) Nivelul tarifelor pentru accesul la infrastructura care conectează infrastructurile de servicii este
determinat de către CFR la nivelul costului direct generat de furnizarea serviciului (fără cheltuieli generate
de administraţie (CGA) şi cota de profit) în conformitate cu prevederile HG 581/1998 şi ale Contractelor de
activitate sau a actelor adiţionale la acestea precum şi ale Legii 202/2016.
Acest principiu este aplicat pentru determinarea tarifelor aferente paragrafului 5.3.1, cum ar fi de ex. tariful
de acces al convoaielor de manevră, la/de la infrastructura feroviară CFR.
b) Modalitatea de tarifare pentru accesul în cadrul infrastructurilor de servicii reprezintă costul de furnizare
(cheltuieli cu munca vie şi cheltuieli materiale) la care se adaugă cheltuieli generate de administraţie (CGA)
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şi cota de profit de 3% în conformitate cu prevederile HG 581/1998, ale Legii 202/2016 şi ale contractelor
de activitate.
Acest principiu este aplicat pentru determinarea tarifelor aferente paragrafului 5.3.1, cum ar fi de ex. tariful
de manevră.
Lista tarifelor ce pot fi percepute de CFR este prezentată în contractul de activitate al CFR, sau în actele
adiţionale la acesta.
Pentru tarifele care presupun o determinare mai complexă a prestaţiilor efectuate, au fost aprobate
proceduri specifice de aplicare. Aceste proceduri sunt prezentate în anexa 23.a,
anexa 23.b1 şi în anexa 23.c.
Pentru prestaţiile asigurate de către OIS şi gestionari de infrastructură, informaţiile specifice sunt puse la
dispoziţie de către aceştia în conformitate cu prevederile Legii 202/2016 şi sunt prezentate în anexa 9.a şi anexa
8.b.
6.1.3

Serviciile menţionate în paragrafului 5.3.2

Nivelul tarifelor este determinat de către CFR în funcţie de costul de furnizare al serviciului (cheltuieli cu
munca vie şi cheltuieli materiale) la care se adaugă cheltuieli generate de administraţie (CGA) şi cota de
profit de 3% în conformitate cu prevederile HG 581/1998 şi ale Contractelor de activitate sau a actelor
adiţionale la acestea precum şi ale Legii 202/2016.
Lista tarifelor ce pot fi percepute de CFR este prezentată în contractul de activitate al CFR în vigoare.
Pentru prestaţiile asigurate de către OIS şi gestionari de infrastructură, informaţiile specifice sunt puse la
dispoziţie de către aceştia în conformitate cu prevederile Legii 202/2016 şi sunt prezentate în anexa 8.b.
6.1.4

Servicii suplimentare

In cazul serviciilor suplimentare furnizate de CFR, nivelul tarifelor este determinat de către CFR în funcţie de
costul de furnizare (cheltuieli cu munca vie şi cheltuieli materiale) la care se adaugă cheltuieli generate de
administraţie (CGA) de şi cota de profit de 3%, în conformitate cu prevederile HG 581/1998, ale Legii
202/2016 şi ale contractelor de activitate.
Pentru prestaţiile asigurate de către OIS şi gestionari de infrastructură, informaţiile specifice sunt puse la
dispoziţie de către aceştia în conformitate cu prevederile Legii 202/2016 şi sunt prezentate în anexa 8.b.
6.1.5

Servicii auxiliare

In cazul serviciilor auxiliare furnizate de CFR, nivelul tarifelor este determinat de către CFR în funcţie de
costul de furnizare (cheltuieli cu munca vie şi cheltuieli materiale) la care se adaugă cheltuieli generate de
administraţie (CGA) de şi cota de profit de 3%, în conformitate cu prevederile HG 581/1998, ale Legii
202/2016 şi ale contractelor de activitate.
Pentru prestaţiile asigurate de către OIS şi gestionari de infrastructură, informaţiile specifice sunt puse la
dispoziţie de către aceştia în conformitate cu prevederile Legii 202/2016 şi sunt prezentate în anexa 8.b.
6.1.6

Alte servicii

Tarifele pentru serviciile prezentate la paragraful 5.6 sunt stabilite la nivelul costului de furnizare, în
conformitate cu prevederile HG 581/1998, ale Legii 202/2016 şi ale contractelor de activitate. Pentru acele
prestaţii care nu pot fi oferite decât de CFR SA, cota de profit este de maximum 3%.
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Sistemul de tarifare

Aşa cum am mai arătat la paragraful 6.1, sistemul de tarifare al infrastructurii feroviare în ceea ce priveşte
accesul pe infrastructura feroviară administrată de CFR cuprinde TUI şi TSA.
1) TUI se percepe pentru deplasarea pe infrastructura feroviară administrată de CFR a unui tren între două
puncte (staţii) ale reţelei, fără servicii de manevră sau (re)alimentare. TUI se aplică în mod nediscriminatoriu
pentru toţi OTF, pentru condiţii similare de transport.
TUI se calculează pe baza unei metodologii aprobată conform prevederilor legale. Metodologia de calcul a
TUI este prezentată în Contractul de activitate al Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. şi este
descrisă în anexa 20.a.
Metodologia de calcul a TUI se bazează pe următoarele elemente:
a) distanţa parcursă de tren;
b) tonajul brut al trenului;
c) tipul de trafic: marfă sau călători;
d) ruta de circulaţie;
e) clasa secţiei de circulaţie
f) dotarea cu sisteme de electrificare pentru asigurarea curentului de tracţiune.
Calculul TUI se face prin intermediul sistemului informatic Calipso care primeşte raportările privind circulaţia
trenurilor prin punctele de secţionare din sistemul informatic IRIS. Pentru fiecare tren circulat este generat
apoi un raport de calcul care cuprinde secţiile pe care a circulat trenul, categoria acestora si tariful aferent.
Lista cu trenurile unui OTF circulate într-o perioada dată precum şi valoarea TUI pentru aceste trenuri este
înaintată către OTF în vederea analizării şi confirmări. După confirmarea acesteia se înaintează pentru
facturare.
Pentru infrastructura feroviară interoperabilă şi pentru infrastructura feroviară neinteroperabilă
neînchiriată calculul şi încasarea TUI sunt în sarcina CFR.
Pentru infrastructura neinteroperabilă închiriată, calculul şi încasarea TUI sunt în sarcina gestionarului
acestei infrastructuri, iar valoarea TUI nu trebuie sa depăşească nivelul maxim pentru aceiaşi categorie de
linie de la CFR conform HG 643/2011.
Deocamdată, pe reţeaua CFR nu se aplică tarife suplimentare pentru cazurile de insuficienţă (saturare) a
capacităţii de infrastructură sau pentru efectele pe care exploatarea trenurilor le are asupra mediului.
De asemenea, deocamdată CFR nu consideră necesară aplicarea unor exceptări de la principiile tarifare în
sensul Legii 202/2016.
TUI se plăteşte în condiţiile şi la termenele stabilite prin contractul de acces (vezi anexa 4.a).
In conformitate cu prevederile art. 12 din HG 581/1998, CFR poate suspenda temporar accesul pe
infrastructură a OTF care depăşesc termenele de plată a TUI, dacă întârzierea este mai mare de 3 zile
lucrătoare. În astfel de situaţii la sesizarea CFR, AFER poate suspenda sau anula licenţa OTF.
2) TSA se percep pentru celelalte servicii în afara TUI, sunt prezentate la paragrafele 6.3.2, 6.3.3 şi 6.3.4 de
mai jos şi se referă în principal la prestaţiile cuprinse la paragrafele 5.3, 5.4 şi 5.5.

6.3

Informaţii despre tarife (valori)

Prezentul paragraf şi cele subsecvente lui se referă numai la tarifele pentru prestaţiile furnizate (asigurate) de
CFR.
Pentru constituirea de garanţii către OTF şi modul în care acestea pot fi executate de către CFR sunt
prezentate în anexa 4.a, Capitolul 5, Art 29 şi 30.
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Pentru prestaţiile asigurate de către OIS, informaţiile specifice trebuie puse la dispoziţie de către aceştia în
conformitate cu prevederile Legii 202/2016.
6.3.1

Tariful pentru pachetul minim de acces

Pentru pachetul minim de acces aşa cum este definit la paragraful 5.2 din DRR, CFR percepe TUI.
Pentru asigurarea pachetului minim de acces, CFR calculează valoarea TUI pentru circulaţia unui tren pe o
anumită rută pe baza metodologiei de calcul, aplicând valoarea elementelor tarifare de bază prezentate în
anexa 21.
Pentru o orientare exemplificativă, în anexa 21 sunt prezentate valori unitare ale TUI in lei /tren km (valabile
la data publicării DRR) pentru trenuri de călători şi de marfă cu diverse tonaje, corespunzător claselor de
linii de la A la D, obţinute în urma aplicării metodologiei de calcul a TUI şi folosind elementele tarifare de
bază arătate în paragraful anterior.
6.3.2

Tarifarea accesului prin intermediul reţelei la infrastructurile de servicii şi serviciile furnizate
în cadrul acestor infrastructuri

CFR asigură accesul pe calea ferată la infrastructurile de servicii (care aparţin CFR sau OIS) aşa cum sunt
definite la paragraful 5.3 din DRR în funcţie de disponibilitatea infrastructurii feroviare. De asemenea CFR
asigură şi accesul în cadrul infrastructurilor de servicii acolo unde acestea sunt deţinute de CFR precum şi
furnizarea de servicii în cadul acestor infrastructuri.
Pentru asigurarea acestor servicii, CFR aplică următaoarele tarife:
a) Tarifarea accesului prin intermediul reţelei la infrastructurile de servicii.
Tariful de acces al convoaielor de manevră la/de la infrastructura feroviară, este prezentat în anexa 21
şi se aplică pentru accesul la/de la LFI, depouri, ateliere de reparații, linii de revizie și alte terminale care
nu apațin CFR.
b) Tariful pentru opririle comerciale ale trenurilor de călători în staţii şi halte de mişcare prezentat în anexa
21 se aplică pentru asigurarea serviciilor specifice traficului de călători în staţiile şi haltele de mişcare,
pentru fiecare oprire a unui tren de călători în aceste staţii. Acest tarif cuprinde costurile privind:
energia electrică, panourile de afișaj, sonorizarea.
c) Tarifele de închiriere (pe baza unor modele de contract), pentru închirierea spaţiilor pentru serviciile de
emitere a biletelor, serviciile de informare-birouri de informaţii şi serviciile de emitere a biletelor prin
automate, sunt stabilite prin Dispoziţia Directorului Genaral CNCF ”CFR”-S.A. nr. 281/20.12.2018
Tarifele pentru aceste servicii sunt prezentate în anexa 21.
Modelul de contract pentru închirierea spatiilor este prezentat în anexa 28.a.
d) Tariful pentru staţionare pe liniile CFR a materialului rulant care nu aparţine CFR este prezentat în anexa
21 şi se percepe pentru staţionarea vehiculelor feroviare ale OTF sau ale altor agenţi pe liniile
infrastructurii feroviare care aparţin CFR.
e) Tariful de manevră a vehiculelor feroviare este prezentat în anexa 21.
Prin operaţie de manevră se înţelege ansamblul manevrelor efectuate de către un OTF, pentru un
anumit scop (de exemplu: manevra de introducere/scoatere a locomotivei pe/de la tren, manevra
pentru darea afară a unui vagon defect din tren, manevră de ataşare grup vagoane, etc.), indiferent de
numărul de vehicule din convoaiele de manevră din cadrul operaţiei de manevră.
Prin vehicul se înţeleg vagoane şi/sau material rulant de tracţiune.
f) Transportul macaralelor CFR şi al trenurilor de intervenţie pentru restabilirea circulaţiei (infrastructurile
de intervenţie deţinute de CFR )se tarifează pe baza tarifelor specifice publicate de CFR în Foaia Oficial
nr.2/2015, în funcţie de durata şi specificul resurselor alocate şi este prezentat în anexa 21.
g) Tariful pentru utilizarea trenurilor de intervenţie pentru restabilirea circulaţiei este prezentat în a anexa 21.
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6.3.3

Tarife pentru servicile suplimentare

Pentru prestaţiile suplimentare arătate la paragraful 5.4 CFR percepe următoarele tarife :
a) Plata energiei electrice (curentului) de tracţiune de către OTF (paragraful 5.4.1 din DRR) se face pe baza
contractului de furnizare a energiei electrice încheiat între SC „Electrificare CFR” SA şi OTF şi este
prezentat în anexa 19, care conţine prevederi privind modul de prognoză şi urmărire a consumului,
valoarea tarifului( anexa 5 la contractul de furnizare a energiei electrice) şi facturarea acestuia.
Metodologia de calcul a tarifului pentru „curentul de tracţiune” prevăzut în Anexa nr. II a Legii
nr.202/2016, este prezentată în anexa 23.f.
Pentru detalii privind aceste contracte:
S.C. „Electrificare CFR” S.A.
Adresa:
Bd. Dinicu Golescu nr. 38 Sector 1 Bucureşti
Telefon:
021-3192512
Fax:
021-3119838
Web:
www.electrificarecfr.ro
E-mail:
secretariat@e-cfr.ro
b) Punerea la dispoziţie a energiei electrice pentru preîncălzirea vagoanelor de călători (paragraful 5.4.2
din DRR) face pe bază de deviz conform prevederilor în vigoare.
c) Tariful pentru transporturi excepţionale şi pentru verificarea vehiculelor feroviare cu transporturi
excepţionale (paragraful 5.4.3 din DRR) este prezentat în anexa 21.
Alte modele pentru întocmirea devizelor sunt prezentate în anexa 23.d.
6.3.4

Tarife pentru serviciile auxiliare

Tarifele pentru serviciile auxiliare indicate la paragraful 5.5 sunt:
a) Tarifele şi metodologia de calcul a acestora, pentru serviciile de telecomunicaţii (paragraful 5.5.1 din
DRR) sunt stabilite de către SC „Telecomunicaţii” S A şi sunt prezentate în anexa 23.e.
Pentru detalii:
SC „Telecomunicaţii CFR” SA
Adresa:
Bd. Dinicu Golescu nr.38, sector 1, Bucureşti 010873, România
Telefon:
+40 21 314 60 46
Fax:
+40 21 314 60 45
Email:
office@tccfr.ro, comercial@tccfr.ro
Web:
www.telecomunicatiicfr.ro
b) Pentru serviciul de emitere a legitimaţiilor de călători (paragraful 5.5.4 din DRR) tariful (comisionul) este
stabilit în convențiile comerciale încheiate separat cu fiecare OTF solicitant şi este prezentat în anexa
21.
În cazul neachitării tarifelor pentru prestaţiile necuprinse în TUI de la paragrafele 6.3.2 – 6.3.4, CFR SA poate
solicita eliberarea infrastructurii respective sau poate suspenda furnizarea prestaţiilor în cauză.
6.3.5

Tarife pentru alte servicii

Alte tarife în funcţie de serviciile solicitate de către OTF de la paragraful 5.6 sunt prezentate în anexa 21.
În cazul în care OTF solicită alte prestaţii care pot fi furnizate de CFR , dar pentru care nu sunt stabilite tarife
specifice sau în cazul în care acestea nu sunt prevăzute , costurile se vor determina pe bază de deviz de
calculaţie în funcţie de tipul de prestaţie şi de costurile generate de furnizarea serviciului în cauză. Devizele
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în baza cărora se facturează aceste prestaţii către OTF au la bază prevederile legale şi reflectă costurile
efective generate de prestaţia efectuată. Exemple de model pentru întocmirea devizelor sunt prezentate în
anexa 23.d.

6.4

Penalităţi şi stimulente
6.4.1

Tarif de neutilzare

CFR nu percepe în prezent un tarif de rezervare pentru capacitatea de infrastructură alocată, dar neutilizată.
6.4.2

Tarif de anulare

Se aplică prevederile HG 1696/2006, art. 22.
6.4.3

Reduceri de tarife pentru contracte cadru

CFR nu propune contracte cadru şi 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 performanţă

In scopul asigurării utilizării eficiente a traselor alocate precum şi a stimulării OTF şi CFR în asigurarea
respectării orarului de circulaţie a trenurilor, RNE (RailNet Europe) în colaborare cu UIC (Uniunea
Internaţională a Cailor ferate) au elaborat un ghid european al regimului de performanţă (European
Perfomance Regime - EPR).
Acesta este prevăzut şi în cadrul art. 35 din Legea 202/2016 privind integrarea sistemului feroviar din
România în spațiul feroviar unic european, cu modificările și completările ulterioare.
EPR stabileşte de fapt condiţiile în care OTF şi administratorii de infrastructură feroviară sunt răspunzători
de întârzierile cauzate trenurilor precum şi modul de evidenţiere şi penalizare reciprocă a acestor întârzieri.
In baza prevederilor Regulamentului Comisiei Europene nr. 1305/2014, art. 4.2.3.2, operatorii de transport
feroviar vor transmite către CFR lista materialului rulant aflat in compunerea trenurilor de marfa, utilizând
mesajul informatic in formatul stabilit de către Regulamentul 1305/2014. Mesajul informatic va fi transmis
de catre OTF înainte de plecarea trenului din staţia de plecare, respectiv 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.
Instituirea unui regim de performanţă este şi o cerinţă a Legii nr. 202/2016. Princiipile de bază ale sistemului
de performanţă enumerate la pc.2 din Anexa nr.VI a Legii nr.202/2016 se aplică întregii reţele.
În cadrul acestui document vor fi prevăzute şi situaţiile în care capacităţile de infrastructură deja alocate nu
sunt utilizate sau în care sunt solicitate capacităţi suplimentare.
O versiune a regimului de performanţă este prezentată în anexa 16 a contractului de acces standard încheiat
între CFR şi OTF care se regăseşte în anexa 4.b la DRR. Regimul de performanţă a intrat în vigoare de la
01.01.2018.
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Modificări ale tarifelor

a) Tariful pentru utilizarea infrastructurii (TUI) poate fi modificat/actualizat de CFR în funcție de evoluția
costului direct imputabil operării serviciilor de transport feroviar, în conformitate cu prevederile Legii nr.
202/2016 și ale Regulamentului (UE) 2015/909.
In conformitate cu prevederile Legii nr. 202/2016, pentru evitarea fluctuaţiilor disproporţionate nedorite,
TUI poate fi exprimat în medii calculate pentru o gamă rezonabilă de servicii de transport feroviar şi
perioade. În toate situaţiile, mărimea relativă a tarifului de utilizare a infrastructurii trebuie raportată la
costurile imputabile diferitelor servicii.
De asemenea, modul de calcul al TUI se va actualiza cu eventualele prevederi legale cu caracter obligatoriu,
aplicabile ulterior încheierii contractului de acces.
TUI este valabil pentru perioada de valabilitate a contractului de acces. În cazul în care se stabilește
modificarea TUI, aceasta va fi adusă la cunoștința OTF cu minim 6 luni înaintea expirării perioadei de
valabilitate a contractului de acces. În acest caz, dacă părțile convin prelungirea duratei de valabilitate a
contractului, în actul adițional de prelungire vor fi trecute condițiile de aplicare și noile valori ale TUI.
Modificările tarifare vor defini constituirea sistemului de tarifare şi va permite atât managementului CFR în
calitate de administrator al infrastructurii feroviare cât şi a celui al OTF, să aibă stabilite baze clare pe care
să îşi fundamenteze planificarea operaţională şi financiară. De asemenea va permite Ministerului
Transporturilor, să fundamenteze pe baze obiective nivelul de subvenţionare al activităţii CFR în
conformitate cu cerinţele legislative specifice.
Având în vedere că modalităţile de calculare a costului suportat direct ca urmare a exploatării unui serviciu
de transport feroviar ar trebui să fie aplicabile în întreaga Uniune, acestea trebuie să fie compatibile cu
sistemele existente de contabilitate a costurilor cu infrastructura şi cu datele privind costurile aplicate de
administratorii de infrastructură.
b) Tarifele pentru serviciile adiționale (TSA) pot fi modificate/actualizate de către CFR în conformitate cu
prevederile legale în vigoare, numai în situații temeinic justificate.
Fac excepție tarifele pentru transportul macaralelor CFR și al trenurilor de intervenție precum și tarifului
pentru utilizarea trenurilor de intervenție, care se vor indexa cu indicele de inflație ori de câte ori acesta
depășește 3% față de ultima indexare.
Aceste tarife vor intra în vigoare după publicarea în Documentul de Referinţă al Reţelei CFR și după
notificarea prealabilă a OTF cu minimum 60 zile înainte de implementarea efectivă a acestora.

6.7

Modalităţi de facturare

Modalităţile de facturare, termenele şi condiţiile de plată sunt prezentate în art. 5 din Contractul de Acces
standard care se regăseşte la anexa 4.a din DRR.
In cazul întârzierii plătii după termenul de scadenţă prevăzut în contract, OTF plătesc o penalitate care de
asemenea este prevăzută în contract.
De asemenea în cazul întârzierii la plată de peste termenul de scadenţă a facturii aferente TUI, CFR poate
suspenda accesul pe infrastructura feroviară pentru trenurile OTF în cauză în conformitate cu prevederile
contractuale.
În vederea asigurării încasării prestaţiilor efectuate poate solicita constituirea de garanţii de către OTF şi
poate executa aceste garanţii în condiţiile stabilite la paragraful 6.1 lit.c) din DRR.
înapoi la CUPRINS

Documentul de Referinţă
al Reţelei CFR - 2022

Versiune: 11.1.3
Actualizare: 28.04.2022

Capitol: Tarife pentru utilizarea
infrastructurii

A Pagina
72 din 73

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

Documentul de Referinţă
al Reţelei CFR - 2022

Versiune: 11.1.3
Actualizare: 28.04.2022

România

Capitol: Tarife pentru utilizarea
infrastructurii

A Pagina
73 din 73

