DOCUMENTUL DE REFERINŢĂ AL REŢELEI CFR - 2021

ANEXA 9.c MODEL CADRU RECOMANDAT OPERATORILOR DE SERVICII PENTRU
DESCRIEREA INFRASTRUCTURILOR DE SERVICII ŞI A SERVICIILOR FURNIZATE

Valabilitate: 13.12.2020 – 11.12.2021
Versiune:

10.0

Actualizare: 30.06.2020

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

România

Model recomandat pentru afișarea pe site-urile proprii ale operatorilor de infrastructuri de servicii
Mesaj pentru operatorii de servicii și furnizorii de servicii
Atât Legea nr. 202/2016, care transpune Directiva 2012/34, cât și Regulamentul de punere în aplicare 2017/2177 impun operatorilor serviciilor și
furnizorilor de servicii conectate la rețeaua CFR și/sau furnizorii de servicii din aceste facilități să furnizeze informații despre condițiile și tarifele
de acces la instalațiile lor și pentru furnizarea de servicii.
În conformitate cu prevederile art. 5 alin.(1) pct. a din Regulamentul (UE) 2017/2177 aceste informații trebuie incluse în documentul de referinţă
al reţelei, printr-un link către un site web (site-ul propriu sau un portal comun) unde aceste informații sunt puse la dispoziție gratuit.
Pentru a sprijini operatorii de servicii și furnizorii de servicii în descrierea instalațiilor și/sau serviciilor acestora, CFR SA a elaborat un model,
prezentat mai jos, care reflectă toate condițiile regulamentului de punere în aplicare menționat anterior. Acest șablon poate fi utilizat de către
operatori și furnizorii de servicii, dacă doresc acest lucru. Acest șablon este disponibil în limba română și limba engleză. Informațiile trebuie
publicate în două limbi ale Uniunii Europene.
CNCF CFR SA nu este responsabil pentru informațiile furnizate de operatorii infrastructurilor de servicii.

Regionala: .....(se completează cu numele Regionalei CFR)
Staţia: ..... .....(se completează cu numele Stației)
Operator de servicii: .....(se completează cu numele Operatorului de Servicii)

Infrastructuri de servicii în stația de cale ferată
Nr.
crt

Informaţii generale

Titlu
1. Informaţii generale

1.1

Operator de infrastructuri de
servicii

Denumirea operatorului de servicii
în cazul infrastructurilor de servicii în care îşi desfăşoară activitatea mai mulți operatori de infrastructuri de servicii, se va preciza dacă
trebuie depuse separat solicitări de acces sau nu
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1.2

România

Perioada de valabilitate şi
procesul de actualizare

2. Servicii
2.1

Denumire serviciu nr. 1

2.2

Denumire serviciu nr. 2

2.n

Denumire serviciu nr. n

3.1

Lista infrastructurilor de
servicii

Descrierea serviciului
Tipul serviciului
Descrierea serviciului
Tipul serviciului

(descriere sintetică conform anexei II din Legea nr. 202/2016)
(de bază / suplimentar / auxiliar)
(descriere sintetică conform anexei II din Legea nr. 202/2016)
(de bază / suplimentar / auxiliar)

Descrierea serviciului
Tipul serviciului

(descriere sintetică conform anexei II din Legea nr. 202/2016)
(de bază / suplimentar / auxiliar)

3. Descrierea infrastructurilor de servicii

3.2

Infrastructura nr. 1

3.3

Infrastructura nr. 2

4.1

Informaţii despre tarife

Nr.
crt
1
2

Denumire

n
Denumire
Localizare
Perioada de funcţionare
Caracteristici tehnice
Schimbări planificate
Denumire
Localizare
Perioada de funcţionare
Caracteristici tehnice
Schimbări planificate

Servicii furnizate
(din lista de la cap. 2)

(conform pct 3.1)

(conform pct 3.1)

4. Tarife
(trimitere la documentul care furnizează informații privind tarifele pentru accesul la infrastructura de servicii și tarifele pentru fiecare serviciu
feroviar conex care este furnizat în cadrul acestor infrastructuri)
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4.2

Informaţii despre reduceri de
tarife

România

(trimitere la documentul care oferă informaţii privind principiile schemelor de reduceri oferite operatorilor de transport feroviar, ținând seama
de confidențialitatea informaţiilor sensibile din punct de vedere comercial)

5. Condiţii de acces
5.1

Cerinţe legale

Precizarea (dacă este cazul), a unui model de contract de acces/document legal, şi al termenilor şi condiţiilor generale pentru asigurarea
accesului la furnizarea infrastructurilor de servicii a condiţiilor necesare (menţionarea link-ului pentru cei care deţin)
Condiţii tehnice care trebuie respectate pentru utilizarea infrastructurilor de servicii (tip şi lungime maximă a materialului rulant, gabarit, tonaj
maxim admis)
Informații cu privire la posibilitatea ca operatorii de transport feroviar să-şi autofurnizeze servicii în cadrul infrastructurilor de servicii şi
condiţiile care trebuiesc îndeplinite
Dacă este relevant, informații privind condițiile de utilizare a sistemelor informatice ale operatorului de servicii, în cazul în care operatorii de
transport feroviar trebuie să utilizeze astfel de sisteme, precum și normele privind protecția datelor sensibile din punct de vedere comercial

5.2

Condiţii tehnice

5.3

Autofurnizare a serviciilor

5.4

Sisteme IT

6.1

Solicitarea accesului

Informaţii privind modalităţile/procedurile pentru solicitarea accesului la infrastructurile de servicii şi/sau la serviciile furnizate în cadrul
infrastructurilor, inclusiv termenele limită pentru depunerea cererilor şi tratarea acestora

6.2

Răspunsul la solicitare

Model tip cerere de acces la infrastructurile de servicii şi la serviciile furnizate în cadrul infrastructurilor (adresa web unde poate fi găsit)
Menţionarea termenelor limită în care operatorul infrastructurilor de servicii răspunde cererilor de acces/de furnizare a serviciilor, la
infrastructurile de servicii

6.3

Capacităţi disponibile şi
restricţii temporare

6. Alocarea capacităţilor de servicii

O descriere a procedurii de coordonare și a criteriilor de prioritate aplicate de operatorul infrastructurii
Informaţii privind modificările (planificate/neplanificate) ale capacităţilor infrastructurilor de servicii care pot produce impact major /restricţii
temporare asupra funcţionării infrastructurilor de servicii
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