Regionala: Iaşi
Hc: Falciu Nord

Anexa 9 – Infrastructuri de servicii în stații de cale ferată
Nr.
crt

Informaţii generale

Titlu
1. Informaţii generale

1.1

1.2

Operatori de infrastructuri de
servicii
Perioada de valabilitate şi
procesul de actualizare

Nr.
crt
1

Denumire

CFR SA

Adresa

Bul. Dinicu Golescu, nr.38, sect.1

Date contact

Tel. 0232215600; Tel: 0213192400

13.12.2020 - 11.12.2021 – actualizare permanentă
2. Servicii ale CFR SA

2.1

Opriri comerciale ale trenurilor
de călători în staţie

2.2

Manevra vehiculelor feroviare

2.3

Staţionarea operativă a
materialului rulant
Verificarea vehiculelor
feroviare cu transporturi
excepţionale

2.4

Descrierea serviciului
Tipul serviciului
Descrierea serviciului
Tipul serviciului
Descrierea serviciului
Tipul serviciului
Descrierea serviciului
Tipul serviciului

Presupun accesul în staţie, în clădirea acesteia în care sunt afişate informaţiile despre călători, linii pentru gararea trenurilor în vederea efectuaării
diferitelor operaţii tehnice şi comerciale, liniile respective fiind pentru primirea-expedierea trenurilor
De bază
Nu este cazul
Nu este cazul
Punerea la dispoziţie a infrastructurii feroviare din staţie pentru staţionarea operativă a materialului rulant
De bază
Nu este cazul
Nu este cazul

3. Descrierea infrastructurilor de servicii operate de CFR SA
3.1

Lista infrastructurilor de
servicii

3.2

Infrastructura nr. 1

3.3

Infrastructura nr. 2

1/2

Nr.
crt
1

Linia II de primire-experiere

2

Linia III de primire-expediere

Denumire

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

Linia II de primire-experiere
Falciu,, jud. Vaslui
Permanent
Lu=617 m
Nu este cazul
Linia 1 de primire-expediere
Falciu , jud. Vaslui
Permanent
Lu= 617 m

Servicii furnizate
Opriri comerciale ale trenurilor de călători în staţie
Staţionarea operativă a materialului rulant
Opriri comerciale ale trenurilor de călători în staţie
Staţionarea operativă a materialului rulant

Schimbări planificate ale
caracteristicilor tehnice

Nu este cazul

4. Tarife pentru servicii furnizate de CFR SA
4.1

Informaţii despre tarife

4.2

Informaţii despre reduceri de
tarife

Opriri comerciale ale trenurilor de călători în staţie – Anexa 21, pct.II.1
Staţionarea operativă a materialului rulant – Anexa 21, pct.II.5
Nu este cazul
5. Condiţii de acces la infrastructurile de servicii operate de CFR SA

5.1

Cerinţe legale

Conform contractului de acces pe infrastructura feroviară, Anexa 4

5.2

Condiţii tehnice

5.3

Autofurnizare a serviciilor

Lungimea maximă a trenului = 600 m
Pe liniile de primire-expediere II, III sunt asigurate condiţiile de circulaţie
Pentru efectuarea operatiunilor de transport feroviar, OTF are ca responsabilitati : asigurarea cerintelor de siguranta si de securitate necesare pentru desfasurarea operatiunilo
de transport feroviar pe liniile din statia CFR Valea Putnei (CSA si CSB valabile), asigurarea cerintelor tehnice pentru vehiculele feroviare motoare aflate in exploatare detinute
in proprietate (AVF a locomotivei) si asigurarea atestarii, autorizarii si examinarii profesionale a personalului propriu cu responsabilitati in SC

5.4

Sisteme IT

Nu este cazul
6. Alocarea capacităţilor de servicii furnizate de CFR SA

6.1

Răspunsul la solicitare

6.2

Capacităţi disponibile şi
restricţii temporare

2/2

Stationarea operativa a materialului rulant - pentru vagoanele care staţionează pe liniile staţiei şi pentru care se depăşeşte termenul liber de staţionare de 6 ore
Depozitare pe terenurile CFR SA - solicitarea agentului economic în registrul special înfiinţat la agent autorizat
In cazul in care exista in acelasi timp mai multe cereri de acces la infrastructurile de servicii si/sau la serviciile furnizate in cadrul infrastructurilor, acestea vor fi solutionate in
limita posibilitatilor de la momentul respectiv din statie.
Nu sunt planificate modificari.

