DOCUMENTUL DE REFERINŢĂ AL REŢELEI CFR - 2021

ANEXA 9.b

MODEL CADRU PENTRU DESCRIEREA INFRASTRUCTURILOR DE SERVICII
ÎN STAŢIE 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

Regionala: .....(se completează cu numele Regionalei)
Staţia: ..... .....(se completează cu numele Stației)

Infrastructuri de servicii în stația de cale ferată
Nr.
crt

Informaţii generale

Titlu
1. Informaţii generale

1.1

Introducere

1.2

Operatori de infrastructuri de
servicii

Nr.
crt
1

Denumire

Adresa

(*1) Ex.: CFR SA, CFR

Date contact

(*2)

(*3 )

Marfă, etc.
2
n

1.3

Perioada de valabilitate şi
procesul de actualizare

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
(*4)
2. Servicii ale CFR SA

2.1

2.2
2.n

Denumire serviciu nr. 1

Descrierea serviciului

Ex.: Serviciu nr. 1 –
încărcare/descărcare

Ex.:
încărcare/descărcare
mărfuri din mijloc de
transport auto client

Denumire serviciu nr. 2
Denumire serviciu nr. n

(descriere sintetică conform anexei II din Legea nr. 202/2016) (*5)

Tipul serviciului

(de bază / suplimentar / auxiliar) (*6)

Descrierea serviciului

(descriere sintetică conform anexei II din Legea nr. 202/2016) (*5)

Tipul serviciului

(de bază / suplimentar / auxiliar) (*6)

Descrierea serviciului

(descriere sintetică conform anexei II din Legea nr. 202/2016) (*5)

Tipul serviciului

(de bază / suplimentar / auxiliar) (*6)
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3. Descrierea infrastructurilor de servicii operate de CFR SA
3.1

3.2

3.3

Lista infrastructurilor de
servicii

Nr.
crt
1
2

Denumire
Ex.: Linie publică nr….

n
Denumire
Localizare
Perioada de funcţionare
Caracteristici tehnice

Infrastructura nr. 1

Schimbări planificate
ale caracteristicilor
tehnice
Denumire
Localizare
Perioada de funcţionare
Caracteristici tehnice
Schimbări planificate

Infrastructura nr. 2

Servicii furnizate
Ex.: Serviciul 2.1

(conform pct 3.1)

(*7)
(*8)
(conform pct 3.1)

4. Tarife pentru servicii furnizate de CFR SA
4.1

Informaţii despre tarife

Se va face trimitere cu link la Anexa cu 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) (*9)
4.2

Informaţii despre reduceri de
tarife

(dacă este cazul trimitere către DRR la informaţii privind principiile schemelor de reduceri oferite operatorilor de transport feroviar, ținând seama
de confidențialitatea informaţiilor sensibile din punct de vedere comercial) (*10)
5. Condiţii de acces la infrastructurile de servicii operate de CFR SA

5.1

Cerinţe legale

Se va face trimitere cu link la Anexa 4 Contract de acces standard 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) (*11)
5.2

Condiţii tehnice

5.3

Autofurnizare a serviciilor

Condiţii tehnice care trebuie respectate pentru utilizarea infrastructurilor de servicii (tip şi lungime maximă a materialului rulant, gabarit, tonaj maxim
admis) (*12)
Informații cu privire la posibilitatea ca operatorii de transport feroviar să-şi autofurnizeze servicii în cadrul infrastructurilor de servicii şi condiţiile care
trebuiesc îndeplinite
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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

Sisteme IT

6. Alocarea capacităţilor de servicii furnizate de CFR SA
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
Model tip cerere de acces la infrastructurile de servicii şi la serviciile furnizate în cadrul infrastructurilor (adresa web unde poate fi găsit) (*13)

6.2

Răspunsul la solicitare

Menţionarea termenelor limită în care operatorul infrastructurilor de servicii răspunde cererilor de acces/de furnizare a serviciilor, la infrastructurile
de servicii
O descriere a procedurii de coordonare și a criteriilor de prioritate aplicate de operatorul infrastructurii (*14)

6.3

Capacităţi disponibile şi
restricţii temporare

Informaţii privind modificările (planificate/neplanificate) ale capacităţilor infrastructurilor de servicii care pot produce impact major /restricţii temporare
asupra funcţionării infrastructurilor de servicii (*15)

(*1) Se va complete după caz cu numele operatorilor de infrastructuri de servicii (cf. Anexa II pct 2)
Infrastructuri de servicii conform Legea 202/2016 Anexa II Pct 2:
a) gările pentru călători, clădirile acestora şi celelalte instalaţii, inclusiv afişarea informaţiilor despre
călătorie şi amplasamentul adecvat pentru serviciile de emitere a biletelor;
b) terminale de marfă;
c) staţiile de triaj şi infrastructurile de formare a trenurilor, inclusiv infrastructuri pentru manevră;
d) linii de garare;
e) infrastructuri de întreţinere, cu excepţia infrastructurilor de întreţinere capitală dedicate trenurilor
de mare viteză sau altor tipuri de material rulant care necesită facilităţi specifice;
f) alte infrastructuri tehnice, inclusiv instalaţii de curăţare şi de spălare;
g) infrastructurile portuare maritime şi interioare legate de activităţi feroviare;
h) infrastructurile de intervenţie;
i) infrastructuri de alimentare cu combustibil şi furnizarea de combustibil în aceste infrastructuri,
tarifele aferente trebuind să figureze separat pe facturi.

(*2) se completează cu adresa/adresele operatorilor de infrastructuri existente la (*1)
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(*3) se completează cu adrese, nr de telefon, e-mail ale operatorilor de infrastructuri existente la (*1) și adresa site-ului web unde sunt afișate informațiile solicitate ale infrastructurilor de
servicii

(*4) se completează cu data la care este actualizat documentul sau ori de cate ori există actualizări suplimentare
(*5) se completează cu descrierea sintetică a fiecărei infrastructuri de servicii conform Legea 202/2016:
(*6) se completează cu unul dintre serviciile descrise conform Legea 202/2016 Anexa II Pct 3 și 4:
3. Serviciile suplimentare pot cuprinde:
a) curentul pentru tracţiune; tarifele aferente trebuie să figureze pe facturi separat de tarifele pentru
utilizarea echipamentelor de alimentare electrică, fără a se aduce atingere aplicării Directivei
2009/72/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 13 iulie 2009 privind normele comune
pentru piaţa internă a energiei electrice şi de abrogare a Directivei 2003/54/CE transpuse în legislaţia
naţională prin Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi
completările ulterioare;
b) preîncălzirea trenurilor de călători;
c) contracte specifice pentru:
- controlul transportului mărfurilor periculoase;
- asistenţă în operarea trenurilor speciale.
4. Serviciile auxiliare pot conţine:
a) accesul la reţelele de telecomunicaţii;
b) furnizarea de informaţii suplimentare;
c) inspecţia tehnică a materialului rulant:
d) servicii de emitere a biletelor în gările pentru călători;
e) serviciile de întreţinere capitală furnizate în cadrul infrastructurilor dedicate trenurilor de mare
viteză sau altor tipuri de material rulant care necesită facilităţi specifice.

(*7) o descriere a caracteristicilor tehnice ale infrastructurii de servicii, precum liniile abătute sau de manevră și de triere, echipamentele tehnice pentru încărcare și descărcare, pentru spălare,
pentru întreținere, precum și capacitatea de depozitare disponibilă; informații privind liniile secundare și abătute private care nu fac parte din infrastructura feroviară, dar sunt necesare pentru
a accesa infrastructurile de servicii care sunt esențiale pentru furnizarea serviciilor de transport feroviar;
(*8) se completează în cazul în care se modifică informațiile de la punctul (*10)
(*9) informații privind taxele pentru obținerea accesului la infrastructurile de servicii și taxele pentru utilizarea fiecăruia dintre serviciile feroviare conexe furnizate în cadrul acesteia (conform
Regulamentul UE art. 4, pct 2, lit m)

(*10) informații privind principiile schemelor de reduceri oferite solicitanților, cu respectarea cerințelor de confidențialitate comercială.
(*11) informații care indică necesitatea unui contract, certificate sau asigurare
(*12) exemple: - tipul materialului rulant – lungimea maximă a trenului, gabaritul greutatea
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(*13) Conform Art. 8 din Regulament UE 2017/2177 - Cererile de acces la infrastructurile de servicii și la serviciile feroviare conexe:
(1)Cererile de acces la infrastructurile de servicii și la serviciile feroviare conexe pot fi depuse de solicitanți.
(2)Solicitanții indică în cererile lor infrastructura de servicii sau serviciile feroviare conexe pentru care cer acces ori ambele. Operatorii de infrastructuri de servicii nu condiționează accesul la
infrastructură sau furnizarea unui serviciu feroviar conex de achiziționarea obligatorie a altor servicii care nu sunt legate de serviciul solicitat.
(3)Operatorul unei infrastructuri de servicii confirmă primirea unei cereri, fără întârzieri nejustificate. Atunci când cererea nu conține toate informațiile care sunt obligatorii în conformitate cu
descrierea infrastructurii de servicii și necesare pentru luarea unei decizii, operatorul infrastructurii de servicii în cauză informează solicitantul în acest sens și stabilește un termen-limită rezonabil
pentru transmiterea informațiilor lipsă. Dacă aceste informații nu sunt transmise în termenul-limită respectiv, cererea poate fi respinsă.
Informații cu privire la conținutul minim și la formatul unei cereri de acces la infrastructurile de servicii și la serviciile feroviare conexe sau un model de astfel de cerere;

(*14) Descrierile de răspuns la cereri fac obiectul Art. 9 din Regulamentul UE 2017/2177.De asemenea o descriere a procedurii de coordonare și a măsurilor de reglementare menționate la Art
10, și a criteriilor menționate la Art 11 din Regulamentul UE 2017/2177.

(*15) Conform Art. 4 lit. l) din Regulamentul UE 2017/2177: informații privind modificările caracteristicilor tehnice și restricțiile temporare de capacitate ale infrastructurii de servicii care ar
putea avea un impact major asupra funcționării infrastructurii de servicii, inclusiv lucrările planificate
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