
1,0363

1,106 TARIFE AUXILIARE CLASA C

C I. TARIFE auxiliare adiacente transportului feroviar de călători

(extras din Decizia Directorului General al SNTFC nr. 29 din 25.06.2019) LEI

Tarif de staţionare  (pentru timp de staţionare mai mare de 2 ore)

 - lei/oră începută /vagon 8,00

 - lei/oră începută /alt material rulant decât vagon 12,00

Evidenţa intrărilor şi ieşirilor de locomotive din depou (lei /locomotivă)* 19,00

Verificarea tehnică a locomotivei - efectuată de revizor locomotivă (lei/verificare) 66,00

Alimentare locomotivă cu combustibil (lei/alimentare), exclusiv valoare combustibil 11,00

Magazinaj motorină, ulei, lubrifianţi şi alte materiale (% din val. mărfii) 3

Remizarea unei locomotive (lei/remizare)

pe primele 24 ore 48,00

pe mai mult de 24 ore pentru fiecare 24 ore chiar începute 168,00

Cazarea personalului altor agenţi economici în spaţiile proprii (lei/zi şi pat) 123,00

Comanda personalului şi verificarea personalului de tren şi locomotivă (lei / persoană) 56,00

Tarif de manevrã în raport cu timpul (lei/jumătate de oră chiar începută) 101,00

Examinarea şi autorizarea personalului de exploatare altul decât al CFR Călători (lei/persoană) 51,00

Examinarea candidaţilor, alţii decât ai CFR Călători,  în alte localităţi (lei/specialist și zi începută) 838,00

Tarif pentru instruire profesională teoretică a mecanicilor de locomotivă-automotor (lei/persoană/ oră) 72,00

Tarif pentru instruire protecţia muncii în vederea efectuării instruirii practice în productie (lei/persoană/oră) 28,00

Tarif pentru instruire practică de serviciu a mecanicilor de locomotivă-automotor (lei/persoană/oră) 110,00

72,00

125,00

121,00

69,00

Tarif pentru instruire profesională teoretică a altui personal decât al CFR Călători  (lei/persoană/oră) 28,00

Tarif pentru instruire practică de serviciu (lei/persoană/oră) 6,00

Recunoaşterea secţiei de circulaţie de către personalul de exploatare aparţinând altor operatori de 

transport (lei/km/persoană) 0,90

Tarif pentru utilizarea de spaţii şi terenuri din proprietatea SNTFC "CFR Călători" SA pentru societăţile feroviare

 desprinse din SNCFR şi filialele acestora  pentru desfăşurarea activităţilor de exploatare feroviară specifice. 

1,15

2.2. Tarif de utilizare spaţii 22,50

Tarif pentru punerea la dispoziţie de spaţii din proprietatea SNTFC "CFR Călători" SA, destinate utilizării

 pentru activităţi prestate în interesul CFR Călători pe bază de contract 

(salubrizare, pază, PSI, dezinsecţie, deratizare etc.).  22,50

Tarif pentru dreptul de folosinţă a terenului din proprietatea SNTFC "CFR Călători" SA pe care se află 

construcţii sau alte bunuri proprietate a societăţilor comerciale desprinse din SNCFR şi filialelor acestora,

se stabilesc la nivelul  cheltuielilor efectuate de CFR Călători cu terenul respectiv la care se adaugă

o cotă de profit de min. 5%.

150,00

37,00

( lei / mp / lună ) 

( lei / mp / lună )

Tarif pentru consultanță asigurată de către SNTFC “CFR Calatori” S.A. referitor la avizarea documentației tehnice depuse de 

agenții economici/ furnizorii feroviari/ entitățile responsabile cu întreținerea materialului rulant/ atelierele de întreținere a 

materialului rulant în vederea obtinerii Certificatului ERI/ Agrementului Tehnic Feroviar/ Certificatului de Omologare Tehnică 

Feroviară a produselor/ serviciilor feroviare critice.

                                                                                                                                           (lei/ oră începută)

Tarif pentru avizarea de catre SNTFC “CFR Calatori” S.A. a documentației tehnice depuse de agenții economici/ furnizorii 

feroviari/ entitățile responsabile cu întretinerea materialului rulant/ atelierele de întretinere a materialului rulant în vederea 

obținerii Certificatului ERI/ Agrementului Tehnic Feroviar/ Certificatului de Omologare Tehnică Feroviară a produselor/ 

serviciilor feroviare critice.

                                                                                                             (lei/ pagina echivalent format A4, font 12)

Tarif pentru formare teoretică a mecanicilor locomotivă-automotor  (lei/persoană/oră) 

Tarif pentru formare practică a mecanicilor locomotivă-automotor, efectuată de către mecanicul de locomotivă-automotor cu 

competențe de formator, comandat / necomandat ca mecanic titular în conducerea trenurilor (lei/persoană/oră) 

Tarif pentru formare practică a mecanicilor locomotivă-automotor, efectuată de către mecanicul de locomotivă-automotor cu 

competențe de formator, comandat ca mecanic titular în activitatea de manevră (lei/persoană/oră) 

Tarif pentru evaluarea teoretică/practică a mecanicilor locomotivă-automotor care au participat la programul de formare 

(lei/persoană/oră)

2.1. Tarif de utilizare terenuri ( lei / mp / lună  ) 



155,00

581,00

Tarife pentru închirierea construcţiilor speciale şi instalaţiilor proprietate a SNTFC "CFR Călători" SA

Pentru închirierea construcţiilor speciale şi instalaţiilor din proprietatea SNTFC "CFR Călători" SA 

se percepe un tarif anual de minim 10% din valoarea construcţiei sau instalaţiei.

Valoarea ce se ia de bază la calculul chiriei este valoarea de înlocuire înscrisă în evidenţa mijloacelor fixe.

Tarife pentru închirierea liniilor şi instalaţiilor proprietate a SNTFC "CFR Călători" SA

Pentru folosirea liniilor cu ecartament de 1435 mm sau a instalaţiilor (schimbătoare de cale), care constituie

 mijloace fixe SNTFC "CFR Călători" SA, se percep anual următoarele tarife:

10.1.  Tarif închiriere Linie 100,00

10.2.  Tarif închiriere Schimbător de cale 7.100,00

)Nivelul tarifelor de închiriere se va stabili prin procedurile legale de atribuire pornindu-se de la nivelul tarifelor

de mai sus.)

Tarifele pentru mentenanță material rulant se vor baza pe devizele de calcul întocmite, in functie de 

specificul solicitarilor.

(lei/ acord - avizare program încercări şi verificari - recomandare - raport comportare )

Tarif pentru participarea specialistilor SNTFC “CFR Calatori” S.A. în comisiile de omologare tehnică a   produselor/ serviciilor 

feroviare, urmare convocărilor AFER - ONFR la sediile agenților economici.

( lei/ specialist și zi începută )

( lei / m.l.  ) 

( lei / bucată) 

 -  Programul de verificari și încercari ale produsului feroviar critic, avizat de către SNTFC “CFR Calatori” S.A. în calitate de  

beneficiar/utilizator final al produsului, în cazul omologarii tehnice preliminare: 

Tarif pentru Eliberarea de către SNTFC “CFR Calatori” S.A. a următoarelor documente:  -  Recomandare scrisă din partea 

SNTFC “CFR Calatori” S.A., în calitate de beneficiar, din care să rezulte că solicitantul (agentul economic) a respectat în mod 

corespunzător clauzele contractuale, inclusiv cele referitoare la calitatea produselor şi/sau serviciilor furnizate, necesara 

agenţilor economici in vederea obtinerii Autorizaţiei de Furnizor Feroviar;    

  -  Acordul scris al SNTFC “CFR Calatori” S.A., în calitate de operator de transport feroviar pentru efectuarea încercărilor în 

exploatare, în cazul în care aceste încercări sunt necesare pentru omologarea finală a produsului feroviar critic, în vederea 

obținerii de către solicitanți (furnizori feroviari) a Certificatului de Omologare Tehnică a produselor şi/sau serviciilor din 

transportul feroviar; 

 -  Acordul scris al SNTFC “CFR Calatori” S.A., în calitate de  principal beneficiar potenţial, pentru utilizarea produsului/ 

serviciului feroviar critic respectiv, necesar agenţilor economici în vederea obtinerii Agrementului Tehnic în transportul 

Feroviar;

  -  Recomandare scrisă din partea SNTFC “CFR Calatori” S.A., în calitate de beneficiar , din care să rezulte modul în care s-au 

comportat produsele feroviare critice respective şi modul în care un furnizor a respectat clauzele contractuale;

  - Raport asupra  comportarii în exploatare-a produsului feroviar critic ;  


