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LISTA SI NIVELUL TARIFELOR PENTRU ACTIVITATILE 

CONEXE SI PENTRU ALTE ACTIVITATI 
 

 
               Tarifele pentru serviciile  suplimentare si/sau auxiliare oferite de RC CF TRANS catre terti 
sunt in concordanta cu tarifele practicate de CNCF “CFR” SA, stabilite prin Dispozitia Directorului 
general Nr.83/2008 si actualizate periodic conform legii, in functie de inflatie, dispozitii care sunt 
publicate in principiu in Foaia Oficiala CFR sau in alte documente specific. In cele ce urmeaza este 
prezentat un extras referitor la tarifele opozabile OTF. 
               Aceste tarife sunt informative si pot fi modificate in functie de evolutia indicelui de inflatie.  
                  
             Tarife pentru servicii de exploatare efectuate de RC – CF TRANS: 
 

1. Tarif de depasire a programului normal de lucru, în valoare de 67,97 lei/oră/salariat: 
 

 se stabilește în funcție de costurile de personal implicate (IDM, acar, revizor de ace, 
păzitor barieră, etc.), și reprezintă dublul tarifului orar mediu pe salariat, în funcție de 
numărul de salariați implicați și se percepe pe ora chiar începută; 

 tariful orar mediu pe salariat la nivel RC-CF TRANS a fost stabilit prin Notă Internă 
de Fundamentare, la valoarea de 33,99 lei/oră/salariat;  

 

2. Tarif de staționare a materialului rulant pe liniile stațiilor aparținând RC-CF TRANS: 

- Primele 6 ore sunt scutite de taxe de staționare; 
- După depășirea primelor 6 ore, se percep următoarele tarife: 

 0,47 lei/vagon convențional/oră chiar începută - pentru vagoane cu staționare 
operativă; 

 În cazul altui material rulant, în afara de vagoane (locomotive, automotoare, rame, utilaje 
etc.), se aplică un coeficient de echivalare în vagoane convenționale, egal cu 2,75; 
 0,04 lei/vagon convențional/oră chiar începută - pentru vagoane cu staționare 

îndelungată, in baza unei conventii incheiata la solicitarea detinatorului de vagoane cu 10 zile 
avans inainte de inceperea stationarii, tariful fiind valabil pentru o perioada de stationare mai 
mare de 30 zile. 
 
 3. Tarif pentru manevra pe infrastructura feroviară neinteroperabilă (pe liniile stației) 

 7.72 lei /convoi /Km 

Tariful de acces se percepe de la OTF care efectuează manevra de acces a convoaielor de 
manevra pe liniile stației; 



Pentru convoaiele manevrate pe liniile stației (de la o linie la alta) se va considera o distanță de 
2 Km; 

4.Tarif pentru accesul convoaielor de manevră pe infrastructura feroviară 

neinteroperabilă (intrare/ieșire pe/de pe liniile ferate industriale) 

 7.72 lei/convoi/km 

 
 

5. Tarif emitere legitimatii de calatorie ( bilete, abonamente) : 0,78 lei/legitimatie. 

 

6. Tarif supraveghere material rulant OTF, in valoare de 33,99 lei/ora/salariat. 

 

 Tariful se percepe pe ora chiar inceputa. 


