DOCUMENTUL DE REFERINŢĂ AL REŢELEI CFR - 2021

ANEXA 8.b

TARIFE PENTRU SERVICIILE FURNIZATE DE
GESTIONARII DE INFRASTRUCTURĂ FEROVIARĂ

Valabilitate: 13.12.2020 – 11.12.2021
Versiune:

10.5

Actualizare: 26.11.2021

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

România

Tarif de utilizare a infrastructurii - TUI pentru pachetul minim
de acces (lei/tren*km)

2

Tarif pentru accesul convoaielor de manevră pe infrastructura
feroviară (lei/convoi*km)

15,90

6,09

6,09

6,09

3

Tarif pentru manevra pe liniile infrastructurii a vehiculelor
feroviare (lei/MR)

12,66

12,96

12,96

12,96

Tarif de staţionare operativă
pe linii a materialului rulant
(lei/MR)

1,18

0,58

0,58

0,58

4

3,14-5,49

0,97

0,97

0,97

0,08

0,08

Vagoane
Alt Material rulant

12,00

5

Tarif de staţionare îndelungată pe linii a materialului rulant
(lei/vagon/oră)

0,12

-

6

Tarif de depăşire a programului de lucru (lei/oră/salariat)

38,99

69,48

7

Tarif emitere legitimaţii de călătorie (lei/legitimaţie)

0,78

-

8

Tarif supraveghere material rulant (lei/oră salariat)

21,32

-

9

Tarif pentru întreruperea suspendării activității de mișcare
(lei/oră/salariat)

fără tarif

(**)

10

Tarif pentru
nerespectare/modificare
programare trase

11

Tarif pentru servicii auxiliare
efectuate de OTF
(lei/mp/lună)

12

Tarif pentru verificare personal în staţii (lei/persoană verificată)

13

Tarif de staționare la încărcare/descărcare a vagoanelor
(lei/vagon oră)

0,39

14

Tarif pentru opriri comerciale ale trenurilor de călători în stații și
halte de mișcare (lei/oprire cu avizare audio)

1,56
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VIROMET

ROMÂN

GRUP FEROVIAR

TFIN

1

www.viromet.ro

Pagina web

www.gfr.ro

furnizate

www.rccf.ro

Nr.
Crt

www.transferoviarinfrastructura.ro

Tarife/servicii

www.vesttransrail.ro

societate

RC-CF TRANS

Denumire

VEST TRANS RAIL

TARIFE GESTIONARI DE INFRASTRUCTURA FEROVIARA

Tarif anulare trenuri
(valoare/tren km)

50,93

Deviz
cheltuieli

fără tarif

Tarif trenuri suplimentare
(valoare/tren km)
Tarif închiriere spaţii ale OTF
Tarif minim(*) închiriere teren
proprietate OTF * - preţul de
iniţiere a licitaţiei
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Compania Naţională de Căi Ferate “CFR” S.A.

Notă:
a.

b.
c.
d.
e.

România

15

Tarif pentru tratarea transporturilor excepționale (lei/transport)

286

16

Tarif pentru verificarea vehiculelor feroviare cu Transporturi
excepționale (lei/vehicul feroviar)

19

17

Tarif pentru efectuarea de experimente pentru sporirea tonajelor
de remorcat sau modificarea modului de remorcare

Deviz
cheltuieli

18

Tarif pentru însoțirea transporturilor excepționale (agabaritice
și/sau cu tonaj depășit)

Deviz
cheltuieli

19

Tarif de depozitare marfă pe teren gestionar infrastructura
TFIN (lei/marfă pe un tren încărcat/descărcat)

500

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.
Tariful se aplică pentru staţionarea la liniile de încărcare/descărcare sau la liniile publice pentru încărcare/descărcare, după
expirarea unui termen liber de staţionare de 24 ore.
Tariful se aplică după expirarea unui termen liber de staţionare de 6 ore.
Tarifele nu includ TVA.

Pentru infrastructura închiriată, gestionată de Transferoviar Infrastructură Neinteroperabilă SRL, TUI se aplică în mod nediscriminatoriu
pentru toți OTF, pentru condiții similare de transport, în conformitate cu prevederile Art 29 (3) din Legea 202/2016, la nivelkul tarifar și
conform metodologiei elaborate de către CNCF CFR SA.
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