Lista cu documentele de interes public și lista cu documentele
produse/gestionate de instituție, conform legii
1. Date legate de infrastructura neinteroperabilă
2. Amplasamentul lucrării și planul coridorului de expropriere cu amplasamentul tuturor imobilelor
expropriate
3. Lista imobilelor ce urmează a fi expropriate și tabelele cu imobilele proprietate privată expropriate
4. Decizia de expropriere
5. Hotărârea de stabilire a cuantumului despăgubirii emisă în condițiile legii
6. Documentul de Referință a Rețelei
7. Lista obiectivelor de investii cu finanțate de la bugetul de stat pe anul 2016 titlul 55.01.12- Repartizate
pentru Compania Națională de Căi Ferate „CFR’’ S.A. (conform Legii bugetului de stat nr.339/2015)
8. Anexa l b „Alte cheltuieli de investii"
9 . Plan de comunicare pentru publicitatea fiecă rui proiect cu finanțare externă
10. Centralizator proiecte CFR finanțate din FEN
11. Rapoarte trimestriale de nereguli (ISPA si POS -T)
12. Situațiile financiare anuale - însoțite de raportul auditorului și raportul Consiliului de Administrație
13. Raportările contabile semestriale
14. Bugetul de venituri și cheltuieli
15. Registrul operațiunilor generatoare de obligații de plată
16. Nota informativă zilnică
17. Raport de siguranță
18. Rapoarte de control general
19. Rapoarte de cercetare
20. Program de continuitate la nivelul CNCF „CFR" S.A.
21. Acte de corespondență cu operatori feroviari, gestionari de infrastructura, etc
22. Strategia de dezvoltare a CNCF „CFR" S.A.
23. Raportul anual de activitate
24. Strategia anuală de control
25. Raport de control C.F.G.
26. Raport de cercetare internă
27. Raport de cercetare disciplinară prealabilă
28. Declarații de avere
29. Declarații de interese
30. Anunțurile privind angajările de personal
31. Hotărârile A.G.A.
32. Componența organelor de conducere a societății
33. CV-urile membrilor CA
34. Caiete de sarcini
35. Documente componente ale proiectului tehnic, studiului de fezabilitate (desene, schițe, planșe,
formulare, descrieri de procese tehnologice, de lucrări, liste de cantități etc.)
36. Note de estimare a valorilor achizițiilor
37. Planul anual de achiziții publice
38. Documentele de aprobare în CTE și în CA a oportunității unei achiziții (de servicii sau lucrări)
39. Nota justificativă pentru alegerea criteriilor de calificare și evaluare a ofertelor
40. Fișa de date a achiziției
41. Lista de formulare care vor fi utilizate de către agenții economici la elaborarea ofertelor
42. Condițiile de contract care vor fi aplicate achiziției în cauză (modele de contract)
43. Solicitările de clarificări ale agenților economici interesați de achiziție, cu excepția numelui
solicitantului
44. Răspunsurile autorității contractante (AC) la aceste solicitări de clarificări
45. Ofertele participanților la achiziția publică, cu excepția ofertelor sau părților de ofertă declarate
confidențiale în ceea ce privește secretul comercial și proprietatea intelectuală
46. Procesele verbale aferente desfășurării achiziției (de deschidere, de evaluare etc.)
47. Solicitări de clarificări ale A.C. referitoare la ofertele depuse
48. Răspunsurile ofertanților la solicitările AC, cu excepția ofertelor sau părților de ofertă declarate
confidențiale în ceea ce privește secretul comercial și proprietatea intelectuală
49. Decizia de numire a membrilor în comisiile de evaluare
50. Declarații de confidențialitate și imparțialitate ale membrilor comisiei

51. Documente ale organismelor de supraveghere și control - Autoritatea Națională pentru Achiziții
Publice (ANAP), decizia de numire a observatorilor delegați, comunicarea acestei decizii, alte acte
emise de ANAP.
52. Anunțul de participare publicat în SEAP
53. Erate la anunțul de participare
54. Anunțul de atribuire
55. Raportul procedurii
56. Comunicările rezultatului proced urii
57. Note de anulare (în cazul anulării unei proceduri).
58. Punct de vedere al A.C. în cazul unei contestații depuse la CNSC (Consiliul National pentru
Soluționarea Contestațiilor) pentru o procedură.
59. Modalități de contestare
60. Anunțurile de vânzare a deșeurilor feroase prin licitație deschisă organizată la Bursa Română de
Mărfuri;
61. Anunțurile de închiriere a secțiilor de circulație aparținând infrastructurii feroviare neinteroperabile
prin licitație deschisă organizată la Bursa Română de Măr furi;
62. Notă privind estimarea valorii contractului din cadrul dosarului achiziției publice
63. Documentul constatator emis în baza contractului
64. Contracte și acte adiționale
65. Declarația de Politică S.M.C. S.M.M.
66. Certificate ale companiei emise de OCSM -AFER pentru sistemul de management al calității și
sistemul de management de mediu
67. Informații privind Laboratoarele de Monitorizare Factori de Mediu LMFM de la SRCF 1 -8 (Rețea de
monitorizare, date de contact, determinări efectuate, certificate de acreditare ale laboratoarelor)
68. Informații privind implementarea Directivei 2002/49/CE privind evaluarea și gestiunea zgomotului
ambiant (hărți strategice de zgomot, hărți de zgomot WEB-GIS, hărți conflict, raport planuri de
acțiune)
69. Informații de mediu pe care le deține CNCF CFR SA
70. Raport anual de mediu
71. Anunțuri de mediu (acte de reglementare privind mediul, decizii ale autorităților de mediu, anunțuri ale
companiei în procedura de obținere acorduri de mediu, avize )

