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Dispoziţia directorului general al Companiei Naţionale de Căi Ferate „CFR” –
S.A. nr. 184 din 18.12.2013 privind stabilirea tarifelor de închiriere pentru terţi
a:

Foaia oficială CFR nr. 15



spaţiilor cu destinaţia de locuinţe de intervenţie şi de serviciu ce
aparţin fondului locativ al C.N.C.F. „CFR”- S.A.,



a terenurilor reprezentând curte şi grădină,



a suprafeţelor cu destinaţia de antreu, tindă, verandă, culoar,
bucătărie, chicinetă, oficiu, debara, baie, WC, terase, pivniţe, boxe,
logii, spălătorii, uscătorii şi garaje, aferente locuinţelor de serviciu şi
de intervenţie şi



a suprafeţelor cu destinaţia de anexe gospodăreşti aferente
locuinţelor din mediul rural

1. Dispoziţia directorului general al Companiei Naţionale de Căi Ferate „CFR”
– S.A. nr. 166 din 14.11 2013 privind activitatea secretariatului
Comandamentului Central de Iarnă din cadrul Ministerului Transporturilor
Foaia oficială CFR nr. 14

2. Dispoziţia directorului general al CNCF „CFR”SA nr. 171/25.11.2013
privind monitorizarea şi asigurarea serviciului continuu maxim admis pe
locomotivă, efectuat de personalul care conduce şi/sau deserveşte
locomotive sau material rulant pe infrastructura feroviară administrată de
Compania Naţională de Căi Ferate “CFR”-S.A
Indexare tarife

Foaia oficială CFR nr. 13



Dispoziţia Directorului General al CNCF CFR S.A. nr. 83/09.09.2008,



Dispoziţia Directorului General al CNCF CFR nr. 45/08.08.2007,



Dispoziţia Directorului General al CNCF CFR nr. 109/29.10.2007,



Dispoziţia Directorului General al CNCF CFR nr. 9/16.02.2012,



Dispoziţia Directorului General al CNCF CFR nr. 22/13.03.2012

1. Dispoziţia directorului general al CN CF “CFR”-S.A. nr. 137/02.10.2013
pentru delegarea competenţei de răspundere în vederea declasificării
informaţiilor clasificate secrete de serviciu elaborate de către Sucursalele
„Centre Regionale de Exploatare, Întreţinere şi Reparaţii C.F.” 1-8 .

Foaia oficială CFR nr. 12

2. Dispoziţia directorului general al CNCF „CFR”-S.A. nr. 139 din 03.10.2013
privind aprobarea Ghidului de bună practică pentru activitatea de exploatare
comercială, utilizare şi valorificare a patrimoniului privat al CNCF „CFR”-S.A.
şi pentru gestionarea, administrarea, utilizarea şi valorificarea fondului locativ
al CNCF “CFR”-S.A. şi a terenului aferent acestuia
3. Ghid de bună practică pentru activitatea de exploatare comercială, utilizare
şi valorificare a patrimoniului privat al CNCF „CFR”-S.A. şi pentru
gestionarea, administrarea, utilizarea şi valorificarea fondului locativ al CNCF
“CFR”-S.A. şi a terenului aferent acestuia

Foaia oficială CFR nr. 11

Dispoziţia nr. 118 din 02.09.2013 privind delegarea competenţei de aprobare
a închirierii patrimoniului privat al CNCF „CFR”S.A., Directorului General al
C.N.C.F. „CFR”S.A., cu încadrarea în bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul
2013, de creştere cu 15% a veniturilor provenite din închirieri şi dispunerea
unor măsuri de eficientizare a activităţii de valorificare prin închiriere a
locaţiilor (spaţii/terenuri), proprietatea privată a C.N.C.F. „CFR”S.A. în
conformitate cu prevederile legale
1. Dispoziţia nr. 88/18.07.2013 privind inventarierea patrimoniului privat al
CNCF „CFR”-S.A.

Foaia oficială CFR nr. 10

2. Dispoziţia nr. 89/18.07.2013 privind inventarierea bunurilor din domeniul
public al statului ce sunt date în concesiune CNCF “CFR”-S.A
3. Dispoziţia nr. 90/18.07.2013 privind desfăşurarea activităţii în domeniul
apărării împotriva incendiilor şi protecţiei civile la CNCF „CFR”-S.A
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4. Dispoziţia nr. 91/18.07.2013 privind desfăşurarea activităţii de prevenire şi
protecţie în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă la CNCF „CFR”-S.A.

Foaia oficială CFR nr. 9

Foaia oficială CFR nr. 8

Foaia oficială CFR nr. 7

Foaia oficială CFR nr. 6

Foaia oficială CFR nr. 5

Foaia oficială CFR nr. 4

Foaia oficială CFR nr. 3

Dispoziţia directorului general al CN CF „CFR”-S.A. nr. 85 din 4.07.2013
privind scoaterea din funcţiune a mijloacelor fixe disponibile şi valorificarea
acestora
1. Dispoziţia directorului general al Companiei Naţionale de Căi Ferate
„CFR”S.A. nr. 73 din 17.06.2013 pentru aprobarea Normelor privind modul de
constituire, organizare, funcţionare, componenţă, atribuţiile, modul de
sesizare şi procedura de lucru a comisiilor de cercetare disciplinară prealabilă
a salariaţilor care au săvârşit fapte ce constituie abateri disciplinare
2. Codul de conduită etică şi deontologie profesională al salariaţilor CNCF
„CFR”-S.A
Dispoziţia nr. 55 din 8.05.2013 privind modificarea punctului 64, prima poziţie
din Anexa nr. 1 la Dispoziţia Directorului General al C.N.C.F. “CFR”-S.A. nr.
83/2008
1. Dispoziţia Directorului General al CNCF „CFR”-S.A. nr. 48/15.04.2013
pentru aprobarea Normelor procedurale privind achiziţiile de produse, servicii
şi lucrări la CNCF „CFR”-S.A.
2. Dispoziţia directorului general al CN CF „CFR”-S.A. nr. 50 din 25.04.2013
pentru constituirea COMISIEI PENTRU PROBLEME DE APĂRARE la nivelul
Companiei Naţionale de Căi Ferate „CFR”-S.A. şi a celor de la Sucursalele
Centre Regionale de Exploatare, Întreţinere şi Reparaţii CF subordonate
1. Dispoziţia directorului general al CN CF „CFR”-S.A. nr. 35 din 27.03.2013
privind renegocierea tuturor contractelor de închiriere, încheiate de CNCF
„CFR”-S.A. şi identificarea spaţiilor disponibile, la nivel central şi regional,
pentru demararea procedurilor de închiriere a acestora
2. Ordinul nr. 275 din 03.04.2013 privind aprobarea Regulamentului de
exploatare pentru circulaţia trenurilor pe secţia de circulaţie neinteroperabilă
Oraviţa – Iam
3. Dispoziţia nr. 43 din 05 aprilie 2013 privind modificarea art. 3 al Dispoziţiei
Directorului General al C.N.C.F.”CFR” S.A. nr. 35/27.03.2013, privind
renegocierea tuturor contractelor de închiriere, încheiate de C.N.C.F.”CFR”
S.A. şi identificarea spaţiilor disponibile, la nivel central şi regional, pentru
demararea procedurilor de închiriere a acestora
1. Dispoziţia directorului general al Companiei Naţionale de Căi Ferate „CFR”S.A. nr. 11 din 21.02.2013 pentru delegarea competenţei de răspundere a
aplicării măsurilor de protecţie a informaţiilor clasificate secrete de stat nivel
secret gestionate de către Compania Naţională de Căi Ferate „CFR”-S.A
2. Dispoziţia directorului general nr. 24 din 18.03.2013 privind întocmirea,
înregistrarea, avizarea şi urmărirea derulării contractelor
3. Dispoziţia directorului general nr. 29 din 25.03.2013 privind delegarea de
competenţă pentru directorii generali şi directorul comercial din cadrul
Companiei Naţionale de Căi Ferate „CFR” – SA.
1. Dispoziţia directorului general al CNCF „CFR”-S.A. nr. 209 din 03.12.2012
privind aprobarea Ghidului de bună practică pentru activitatea de exploatare
comercială, utilizare şi valorificare a patrimoniului privat al CNCF „CFR”-S.A.
2. Ghid de bună practică pentru activitatea de exploatare comercială, utilizare
şi valorificare a patrimoniului privat al CNCF „CFR”-S.A.
1. Ordinul nr. 2192 din 5.12.2012 privind aprobarea Regulamentului de
exploatare pentru circulaţia convoaielor de manevră pe secţia de circulaţie
neinteroperabilă Baia Mare – Baia Mare Nord

Foaia oficială CFR nr. 2

2. Ordinul nr. 2224 din 12.12.2012 privind aprobarea Regulamentului de
exploatare pentru circulaţia trenurilor prin pasajele rutiere de la km 26+068 şi
km 26+110, aflate pe distanţa de circulaţie Gălăneşti – Putna
3. Ordinul nr. 2225 din 12.12.2012 privind aprobarea Regulamentului de
exploatare pentru circulaţia trenurilor prin pasajele rutiere de la km 7+990,
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km 9+930, 14+630, km 17+480, km 22+860 şi km 27+650 aflate pe secţia de
circulaţie neinteroperabilă Buda – Slănic
4. Ordinul nr. 2226 din 12.12.2012 privind aprobarea trenurilor pe secţia de
circulaţie neinteroperabilă Jebel – Giera
1. Dispoziţia Directorului General al Companiei Naţionale de Căi Ferate
“CFR”-S.A. nr. 224 din 18.12.2012 pentru delegarea competenţei de
răspundere a aplicării măsurilor de protecţie a informaţiilor clasificate secrete
de stat nivel secret gestionate de către Compania Naţională de Căi Ferate
“CFR”-S.A.
2. Indexare tarife
 Dispoziţia Directorului General al CNCF CFR S.A. nr. 83/09.09.2008,
 Dispoziţia Directorului General al CNCF CFR nr. 45/08.08.2007,
 Dispoziţia Directorului General al CNCF CFR nr. 109/29.10.2007,
 Dispoziţia Directorului General al CNCF CFR nr. 9/16.02.2012,
 Dispoziţia Directorului General al CNCF CFR nr. 22/13.03.2012

Sumar 2012
1. Dispoziţia nr. 136 din 11 septembrie 2012 privind realizarea măsurii nr.13,
dispusă de Fondul Monetar Internaţional prin Anexa la Memorandumul
Tehnic de Înţelegere şi implementarea cerinţelor ce se impun în vederea
eficientizării activităţii de gestionare şi exploatare comercială a patrimoniului
auxiliar feroviar proprietatea privată a C.N.C.F.”CFR”- S.A., în scopul creşterii
veniturilor C.N.C.F. „CFR” - S.A.

Foaia oficială CFR nr. 8

2. Dispoziţia directorului general al CNCF “CFR”-S.A. nr. 139 din 12.09.2012
privind stabilirea tarifelor de închiriere pentru terţi a: spaţiilor cu destinaţia de
locuinţe de intervenţie şi de serviciu ce aparţin fondului locativ al C.N.C.F.
“CFR”-S.A., a terenurilor reprezentând curte şi grădină, a suprafeţelor cu
destinaţia de antreu, tindă, verandă, culoar, bucătărie, chicinetă, oficiu,
debara, baie, WC, terase, pivniţe, boxe, logii, spălătorii, uscătorii şi garaje,
aferente locuinţelor de serviciu şi de intervenţie şi a suprafeţelor cu destinaţia
de anexe gospodăreşti aferente locuinţelor din mediul rural
1. Dispoziţia directorului general al Companiei Naţionale de Căi Ferate
“CFR”-S.A. nr. 110 din 13.08.2012 privind activitatea de control în legătură cu
siguranţa feroviară la Compania Naţională de Căi Ferate “CFR”- S.A
2. Anexa – Proceduri specifice privind activitatea de control în legătură
cu siguranţa feroviară la Compania Naţională de Căi Ferate “CFR” –S.A

Foaia oficială CFR nr. 7

Anexa 1 – Obligaţii minime lunare de control
Anexa 2 – Competenţe de control şi cercetare
Anexa 3 – Registrul de evidenţă a controalelor
Anexa 4 – Sinteza activităţii de control
Anexa 5 – Sinteza activităţii de control
Anexa 6 – Nota de constatare
Anexa 7 – Raport de însoţire a trenului
Anexa 8 – Grafic de permanenţă SC la R.R.S.C
Anexa 9 – Registrul de evidenţă a controlului ierarhic
Anexa 10 – Programul controalelor de fond în anul
Anexa 11 – Programul de control al RRSC/Diviziei
Anexa 12 – Program de servicii şi control
Anexa 13 – Program de activitate
Anexa 14 – Raport privind modul de realizare a programului de
activitate
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3. Dispoziţia directorului general nr. 111 din 13.08.2012 pentru aprobarea
Normelor privind circuitul facturilor emise în cazul achiziţiilor de produse,
servicii şi lucrări aferente contractelor elaborate/derulate la nivelul Direcţiei
Comerciale din Centralul C.N.C.F. „C.F.R.” – S.A., precum şi a facturilor
emise de către Direcţia Comercială pentru clienţii Centralului C.N.C.F. „CFR”
– S.A
4. Anexa 1 – Norme privind circuitul facturilor emise în cazul achiziţiilor de
produse, servicii şi lucrări aferente contractelor elaborate/derulate la nivelul
Direcţiei Comerciale din Centralul C.N.C.F. „C.F.R.” – S.A., precum şi a
facturilor emise de către Direcţia Comercială pentru clienţii Centralului
C.N.C.F. „CFR” – S.A.
1. Dispoziţia directorului general al Companiei Naţionale de Căi Ferate
“CFR”-S.A. nr. 20 din 07.03.2012 pentru aprobarea Procedurilor specifice
privind implementarea şi dezvoltarea sistemului de menţinere a
competenţelor profesionale de specialitate pentru alte categorii de personal
din CNCF “CFR”-S.A. care desfăşoară activităţi specifice în operaţiunile de
transport pe căile ferate din România …
2. Anexa 1 – Proceduri specifice privind implementarea şi dezvoltarea
sistemului de menţinere a competenţelor profesionale de specialitate
pentru alte categorii de personal din CNCF “CFR”-S.A. care desfăşoară
activităţi specifice în operaţiunile de transport pe căile ferate din
România

Foaia oficială CFR nr. 6

3. Anexa 2 – Lista funcţiilor la care se face evaluarea periodică pentru
confirmarea competenţelor profesionale de specialitate
4. Anexa 3 – Catalogul de evaluare
5. Dispoziţia directorului general al Companiei Naţionale de Căi Ferate
“C.F.R.”-S.A. nr. 77 din 16.07.2012 privind implementarea sistemului de
control intern/managerial
6. Anexă la Dispoziţia nr. 77 din 16.07.2012. – Regulament de organizare şi
funcţionare al “Comisiei centrale de monitorizare, coordonare şi
îndrumare metodologică pentru dezvoltarea sistemului de control
intern/managerial.

Foaia oficială CFR nr. 5

1. Ordinul nr. 1120 din 02.07.2012 privind modificarea Regulamentului
pentru circulaţia trenurilor şi manevra vehiculelor feroviare nr. 005,
aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr.
1.816/2005, şi a Regulamentului de semnalizare nr. 004, aprobat prin Ordinul
ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1.482/2006, precum şi
pentru modificarea şi completarea Instrucţiunilor pentru activitatea
personalului de locomotivă în transportul feroviar nr. 201, aprobate prin
Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 2.229/2006
2. Dispoziţia directorului general nr. 74 din 11.07.2012 privind interzicerea
afişajului electoral în locuri neautorizate
3. Dispoziţia directorului general nr 89 din 20.07.2012 privind încetarea
aplicării Dispoziţiei directorului general al Companiei Naţionale de Căi
Ferate “CFR” - S.A. nr. 74/11.07.2012 privind interzicerea afişajului
electoral în locuri neautorizate
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1. Dispoziţia nr. 63 din 27.06.2012 privind inventarierea bunurilor din
domeniul public al statului ce sunt date în concesiune Companiei Naţionale
de Căi Ferate “CFR”-S.A
2. Dispoziţia nr. 64 din 27.06.2012 privind inventarierea patrimoniului privat al
Companiei Naţionale de Căi Ferate “CFR”-S.A
1. Dispoziţia nr. 36 din 25.04.2012 privind recepţia obiectivelor de investiţii şi
a lucrărilor de intervenţii asimilate lucrărilor de investiţii la infrastructura
feroviară şi punerea în funcţiune a mijoacelor fixe rezultate din acestea

Foaia oficială CFR nr. 3

Foaia oficială CFR nr. 2

2. Anexa la Dispoziţia nr. 36 din 25.04.2012 – Instrucţiuni privind recepţia
obiectivelor de investiţii şi a lucrărilor de intervenţii asimilate lucrărilor
de investiţii la infrastructura feroviară şi punerea în funcţiune a
mijloacelor fixe rezultate din acestea
Dispoziţia directorului general nr. 31 din 20.04.2012 privind achiziţiile publice
de servicii încadrate la articolul 16 din OUG nr. 34/2006 organizate la CN CF
“CFR”-S.A
1. Dispoziţia nr. 194 din 12.12.2011 privind stabilirea tarifelor de închiriere
pentru terţi a: spaţiilor cu destinaţia de locuinţe de intervenţie şi de serviciu ce
aparţin fondului locativ al C.N.C.F. „CFR”- S.A., a terenurilor reprezentând
curte şi grădină, a suprafeţelor cu destinaţia de antreu, tindă, verandă, culoar,
bucătărie, chicinetă, oficiu, debara, baie, WC, terase, pivniţe, boxe, logii,
spălătorii, uscătorii şi garaje, aferente locuinţelor de serviciu şi de intervenţie
şi a suprafeţelor cu destinaţia de anexe gospodăreşti aferente locuinţelor din
mediul rural

Foaia oficială CFR nr. 1

2. Dispoziţia nr. 206 din 20.12.2011 privind delegarea de competenţă pentru
directorii generali adjuncţi şi directorul comercial din cadrul Companiei
Naţionale de Căi Ferate „C.F.R.” – S.A
3. Dispoziţia directorului general al CN CF “CFR”-S.A. nr. 5 din 20.01.2012
privind implementarea sistemului de control intern/managerial
4. Anexa la Dispoziţia directorului general al CN CF “CFR”-S.A. nr. 5 din
20.01.2012 – Regulament de organizare şi funcţionare al “Comisiei
centrale de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică pentru
dezvoltarea sistemului de control intern/managerial”
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Foaia Oficială nr. 6

1. Dispoziţia nr. 152 din 04.11.2011 privind deplasarea în străinătate, în interes
de serviciu, a personalului din cadrul centralului şi centrelor regionale de
exploatare, întreţinere şi reparaţii al/ale CNCF “CFR”-S.A.

Foaia Oficială nr. 5

1. Dispoziţia directorului general al Companiei Naţionale de Căi Ferate “CFR”S.A. nr. 109 din 04.08.2011 privind numirea comisiei de inventariere a
patrimoniului în centralul Companiei Naţionale de Căi Ferate “CFR”-S.A.

Foaia Oficială nr. 4

1. Dispoziţia directorului general al CNCF “CFR”-S.A. nr. 91 din 08.07.2011
privind numirea grupului de lucru cu privire la cooperarea în domeniul lucrărilor
de infrastructură pentru modernizarea, reabilitarea infrastructurii de transport în
zona Bucureşti, incluzând complexul “Gara de Nord”, cea mai importantă staţie
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de cale ferată din cadrul sectoarelor româneşti ale coridoarelor pan-europene
de transport feroviar IV şi IX.
2. Dispoziţia nr. 92 din 13.07.2011 privind inventarierea patrimoniului privat al
Companiei Naţionale de Căi Ferate “C.F.R.”-S.A.
3. Dispoziţia nr. 93 din 13.07.2011 privind inventarierea bunurilor din domeniul
public al statului ce sunt date în concesiune Companiei Naţionale de Căi
Ferate “C.F.R.”-S.A.

Foaia Oficială nr. 3

1. Dispoziţia directorului general al CN CF “CFR”-S.A. nr. 35 din 05.04.2011
privind predarea-preluarea imobilului-teren în suprafaţă de 19.258,94 m.p.,
prevăzut la poziţia nr. 4 din anexa la HG nr. 1171/2008, privind darea în
administrarea Ministerului Transporturilor a unor terenuri trecute în domeniul
public al statului în vederea realizării de către Compania Naţională de Căi
Ferate “CFR”-S.A. a obiectivului de interes naţional “Reabilitarea liniei de cale
ferată Bucureşti-Constanţa, secţiunea Feteşti-Constanţa, componentă a
Coridorului IV Paneuropean”
2. Dispoziţia directorului general al Companiei Naţionale de Căi Ferate “CFR”S.A. nr. 38 din 20.04.2011 privind stabilirea componenţei Consiliului TehnicoEconomic al Companiei Naţionale de Căi Ferate “CFR”-S.A.
3. Anexă la Dispoziţia nr. 38 din 20.04.2011
1. Ordinul nr. 135 din 24.02.2011 privind completarea art. 28 din Instrucţia de
norme şi toleranţe pentru construcţia şi întreţinerea căii – nr. 314, aprobată prin
Ordinul Adjunctului Ministrului Transporturilor şi Telecomunicaţiilor nr. 89/1989
2. Dispoziţia directorului general nr. 27 din 11.03.2011 privind stabilirea tarifelor
pentru opririle comerciale ale trenurilor de călători în staţiile şi haltele de mişcare
CFR, categoria A, B şi C

Foaia Oficială nr. 2

3. Dispoziţia directorului general nr. 33 din 30.03.2011 privind anularea
Dispoziţiei directorului general nr. 27/11.03.2011 pentru stabilirea tarifelor pentru
opririle comerciale ale trenurilor de călători în staţiile şi haltele de mişcare CFR,
categoria A, B şi C
4. Dispoziţia directorului general al CN CF “CFR”S.A. nr 34 din 31.03.2011
privind numirea comisiei de casare a mijloacelor fixe şi a obiectelor de inventar,
din centralul CNCF “CFR”S.A.
1. Ordinul nr. 1043 din 29.12.2010 privind aprobarea Regulamentului de
exploatare pe distanţa de circulaţie Marghita – Ramificaţia Bogeu – Zona de
manevră Popeşti şi retur
2. Regulament de exploatare pe distanţa de circulaţie Marghita-Ramificaţia
Bogeu-Zona de manevră Popeşti şi retur

Foaia Oficială nr. 1

3. Anexa 1 – Distanţa de circulaţie Marghita-Ramificaţia Bogeu-Popeşti
4. Anexa 2
5. Anexa 3 – Zona de manevră Popeşti
6. Dispoziţia nr. 1 din 06.01.2011 pentru numirea comisiei privind predarea –
preluarea suprafeţelor de teren prevăzute în anexa la HG nr. 516/2010 privind
darea în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii a unor
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terenuri situate în comuna Tămădău Mare, judeţul Călăraşi, trecute în domeniul
public al statului, în vederea realizării de către Compania Naţională de Căi
Ferate”C.F.R.“- S.A. a obiectivului de interes naţional “Reabilitarea secţiunilor
Băneasa – Feteşti de pe linia de cale ferată Bucureşti – Constanţa, România”
7. Dispoziţia nr. 2 din 06.01.2011 pentru numirea comisiei privind predarea –
preluarea suprafeţelor de teren prevăzute în anexa la HG nr. 1097/2010 privind
darea în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii a unor
terenuri situate în comuna Dor Mărunt, judetul Călăraşi, trecute în domeniul
public al statului, în vederea realizării de către Compania Naţională de Căi
Ferate "C.F.R." - S.A. a obiectivului de interes naţional "Reabilitarea secţiunilor
Băneasa-Feteşti de pe linia de cale ferată Bucureşti-Constanţa, România
8. Dispoziţia nr. 4 din 19.01.2011 pentru numirea comisiei privind predarea –
preluarea suprafeţelor de teren prevăzute în anexa la HG nr. 645/07.07.2010
privind darea în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii a
unor terenuri situate în oraşul Lehliu-Gară, judeţul Călăraşi, trecute în domeniul
public al statului, în vederea realizării de către Compania Naţională de Căi
Ferate "C.F.R." - S.A. a obiectivului de interes naţional "Reabilitarea secţiunilor
Băneasa - Feteşti de pe linia de cale ferată Bucureşti - Constanţa, România"

Publicaţia

Sumar 2010
1. Dispoziţia nr. 149 din 10.12.2010 privind modificarea punctului 64, prima
poziţie din Anexa nr. 1 la Dispoziţia directorului general al C.N.C.F. “CFR”-S.A.
nr. 83/2008

Foaia Oficială nr. 11

2. Dispoziţia nr. 150 din 13 decembrie 2010 pentru numirea comisiei privind
predarea – preluarea suprafeţelor de teren prevăzute în anexa la HG nr.
516/2010 privind darea în administrarea Ministerului Transporturilor şi
Infrastructurii a unor terenuri situate în comuna Tămădău Mare, judeţul
Călăraşi, trecute în domeniul public al statului, în vederea realizării de către
Compania Naţională de Căi Ferate”C.F.R.“- S.A. a obiectivului de interes
naţional “Reabilitarea secţiunilor Băneasa – Feteşti de pe linia de cale ferată
Bucureşti – Constanţa, România”
3. Dispoziţia nr. 151 din 13 decembrie 2010 pentru numirea comisiei privind
predarea – preluarea suprafeţelor de teren prevăzute în anexa la HG nr.
727/2010 privind darea în administrarea Ministerului Transporturilor şi
Infrastructurii a unor terenuri situate în municipiul Calafat, judeţul Dolj, în
vederea realizării de către Compania Naţională de Căi Ferate ‚‚C.F.R.“ - S.A. a
obiectivului de interes naţional ‚‚Construcţia infrastructurii de acces rutier şi
feroviar la cel de-al doilea pod peste Dunăre de la Calafat-Vidin

Foaia Oficială nr. 10

1. Dispoziţia directorului general al Companiei Naţionale de Căi Ferate “CFR”S.A. nr. 133 din 21.10.2010 privind aprobarea Ghidului de bună practică pentru
activitatea de exploatare comercială, utilizare şi valorificare a patrimoniului
privat al C.N.C. F. “CFR”-S.A
2. Ghid de bună practică pentru activitatea de exploatare comercială, utilizare
şi valorificare a patrimoniului privat al CNCF “CFR”-S.A

Foaia Oficială nr. 9

1. Dispoziţia directorului general al Companiei Naţionale de Căi Ferate “CFR”S.A. nr. 121 din 12.10.2010 privind organizarea şi desfăşurarea şedinţelor de
analiză a siguranţei circulaţiei feroviare la Compania Naţională de Căi Ferate
“CFR”-S.A

Publicaţia

Sumar 2010
2. Reglementări privind organizarea şi desfăşurarea şedinţelor de analiză a
siguranţei circulaţiei feroviare la Compania Naţională de Căi Ferate “CFR”-S.A
3. Dispoziţia directorului general al Companiei Naţionale de Căi Ferate „CFR”S.A. nr. 129 din 18.10.2010 privind numirea comisiei de inventariere a
patrimoniului în centralul Companiei Naţionale de Căi Ferate „CFR”-S.A.

Foaia Oficială nr. 8

1. Dispoziţia directorului general al CNCF “CFR”S.A. nr. 82 din 05.08.2010
privind avizarea, înregistrarea şi urmărirea derulării contractelor
1. Erata

Foaia Oficială nr. 7

2. Dispoziţia directorului general al CNCF “CFR”S.A. nr. 62 din 26.07.2010
privind constituirea Consiliului Calităţii al CNCF “CFR”S.A.
3. Dispoziţia nr. 63 din 26.07.2010 privind organizarea şi desfăşurarea
audienţelor la nivelul centralului CNCF “CFR”S.A.
1.Dispoziţia nr. 46 din 06.07.2010 privind inventarierea bunurilor din domeniul
public al statului ce sunt date în concesiune Companiei Naţionale de Căi
Ferate “C.F.R.”-S.A.

Foaia Oficială nr. 6

2. Dispoziţia nr. 47 din 06.07.2010 privind inventarierea bunurilor din domeniul
public al statului ce sunt date în concesiune Companiei Naţionale de Căi
Ferate “CFR”-S.A.
3. Dispoziţia directorului general al Companiei Naţionale de Căi Ferate “CFR”S.A. nr. 59 din 13.07.2010 privind numirea comisiei de constatare şi evaluare
a mijloacelor fixe disponibile, din centralul C.N.C.F. “CFR”-S.A.
4. Dispoziţia nr. 60 din 16.07.2010 privind inventarierea patrimoniului privat al
Companiei Naţionale de Căi Ferate “CFR”-S.A.

Foaia Oficială nr. 5

1.Dispoziţia directorului general nr. 40 din 29.06.2010 privind îmbunătăţirea
activităţii de exploatare comercială, utilizarea şi valorificarea patrimoniului privat
al C.N.C.F. “C.F.R.”-S.A
2. Ghid de bună practică pentru activitatea de exploatare comercială, utilizare şi
valorificare a patrimoniului privat al CNCF “CFR”-S.A

Foaia Oficială nr. 4

Foaia Oficială nr. 3

Dispoziţia directorului general al Companiei Naţionale de Căi Ferate “CFR”-S.A.
nr. 27 din 31 mai 2010 privind stabilirea preţului de închiriere a spaţiilor cu
destinaţia de locuinţe de intervenţie situate în strada 9 Mai, nr. 10 bloc 11 B,
sector 6, Bucureşti pentru personalul C.N.C.F. “CFR”-S.A
1. Ordinul nr. 385 din 19.05.2010 pentru modificarea şi completarea
Instrucţiunilor privind revizia tehnică şi întreţinerea vagoanelor în exploatare –
nr. 250 aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi
turismului nr. 1817/2005.
2. Ordinul nr. 386 din 19.05.2010 pentru modificarea şi completarea
Regulamentului de remorcare şi frânare – nr. 006 aprobat prin Ordinul ministrului
transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1815/2005.

Foaia Oficială nr. 2

1. Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 322/22.04.2010 pentru
modificarea şi completarea Anexei la Ordinul ministrului transporturilor nr.

Publicaţia

Sumar 2010
1816/2005 pentru aprobarea Regulamentului pentru circulaţia trenurilor şi
manevra vehiculelor feroviare nr. 005
2. Ordin nr. 346 din 30.04.2010 privind aprobarea Regulamentului de
exploatare pentru circulaţia trenurilor prin pasajele rutiere Unguriu (km 26 +
997) şi Nehoiu (km 71 + 162) aflate pe secţia de cale ferată neinteroperabilă
Berca – Nehoiaşu
3. Regulament de exploatare privind circulaţia trenurilor prin pasajele rutiere
Unguriu (km 26+997) şi Nehoiu (km 71+162) aflate pe secţia de cale ferată
neinteroperabilă Berca – Nehoiaşu
1. Dispoziţia directorului general nr. 08 din 05 martie 2010 pentru aprobarea
Normelor privind circuitul facturilor fiscale aferente contractelor încheiate prin
Centralul C.N.C.F. “C.F.R.”-S.A.

Foaia Oficială nr. 1

2. Ordinul nr. 112 din 15.02.2010 privind aprobarea Regulamentului de
exploatare pentru circulaţia trenurilor pe distanţa Oradea Est – Băile Felix şi
retur.
3. Regulament de exploatare pentru circulaţia trenurilor pe distanţa Oradea Est
– Băile Felix şi retur.

