A. Termene și condiții

1.Cererea de acces la infrastructurile de servicii/ efectuare de servicii conexe va fi efectuată
astfel:
- cu cel puțin 60 de zile înainte de prima zi de prestație, pentru acces cu caracter repetitiv, caz în
care răspunsul va fi transmis în 30 de zile,
- cu cel puțin 10 de zile lucrătoare înainte de prestație pentru cereri ad-hoc, caz în care
răspunsul va fi transmis în 5 zile lucrătoare,
2. În situația în care cererea este incompletă și solicitantul nu transmite completările necesare în
termenul limită impus de SNTFC, cererea poate fi respinsă.
3. În cazul cererilor concurente se va aplica procedura de coordonare sau se va ține seama de
criterii de prioritate conf Art 10 resp. Art.11 din REG 2177/2017.
4. Dacă nu sunt identificate alternative viabile, conf Art 13 din REG 2177/2017, cererea poate fi
respinsă.
B. Elemente minim necesare în vederea solicitării accesului și prestării de servicii feroviare
conexe de către SNTFC CFR Călători.
1.
2.
3.
4.
5.

Date despre solicitant
Tipul serviciilor solicitate si locația (subunitatea),
Tipul materialului rulant implicat, caracteristici tehnice,
Data de incepere și frecvența furnizării accesului/serviciilor,
Intervalul orar în care se va efectua prestația și calendarul (dacă este vorba de un serviciu de
exploatare repetitiv, legat de turnusul MR)
6. Personalul de exploatare care participă din partea solicitantului,
7. Alte elemente specifice procesului.

C. Elemente necesare pentru incheierea contractului
1. Date de identificare ale solicitantului, reprezentant legal,
2. Actul de înregistrare al OTF și certificatul constatator emise de Registrul Comerţului, în copie.
3. Comunicarea numărului de cont deschis la banca prin care OTF derulează activitatea, precum şi
certificatul de bonitate al OTF.
4. Licenţa de transport feroviar a OTF valabilă cel puţin 3 luni de la data solicitării încheierii contractului
de acces.
5. Certificatul de siguranţă al OTF pentru efectuarea serviciilor de transport feroviar pe reţeaua
feroviară.

6. Atestarea faptului că în momentul încheierii contractului, OTF nu înregistrează datorii la bugetul de
stat.
7. Copii ale cărţilor de identitate ale persoanelor care reprezintă OTF şi vor fi semnatare ale contractului
de acces.
8. Asigurarea OTF
9. Convenţia privind asigurarea instruirii personalului OTF sau atestatul pentru instruire prin organismele
proprii.
10. Alte documente solicitate de către SNTFC.
După încheierea contractului sunt necesare următoarele:
11. Dovada constituirii unei garanţii în favoarea SNTFC în conformitate cu prevederile contractului.
12. Convenţie pe linie de securitate a muncii
13. Convenţie pe linie de apărare împotriva incendiilor

