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Prezentarea sectiei de cale ferata gestionata de S.C. Vest Trans Rail SRL

1. Sectia de circulatie “Ploiesti Crang –Ploiesti Vest “ cu o lungime totala de 2,7 Km gestionata de
S.C. VTR SRL si legaturile catre pagina Web a gestionarului de infrastructura impreuna cu date
le contact sunt prezentate in Anexa 1.
2. Infrastructurile de servicii,si serviciile furmnizate in statie sunt prezentate in Anexa 2.
3. Linii de garare:
Hm Ploiesti Crang detine o infrastructura formata din 6 ( sase) linii din care 3 sunt pentru
expediteri/primiri trenuri de marfa iar 3 ( trei) pentru depozitarea materialului rulant in limita
capacitatilor disponibile.
Hm. Ploiesti Crang detine 3 linii electrificate.
Disponibilitatea liniilor de depozitare depinde de gradul de utilizare al acestor linii, care are o
evalutie mare.
4. Infrastructuri pentru intretinere:
VTR nu detine facilitati pentru intretinerea materialului rulant ( vagoane si Locomotive)
5. Alte infrastructuri tehnice:
VTR nu de detine instalatii de curatare si spalare
VTR nu detine cantar pentru canatrirea materialului rulant
6. Infrasctructuri portuare maritime si fluviale legate de activitati feroviare:
VTR nu gestioneaza infrastructuri feroviare portuare maritime sau fluviale.
7. Infrastructuri de interventie:
VTR nu gestioneaza infrastructuri de interventie. In cazul unor incidente pe sectia de circulatie
VTR va solicita CFR pe baza de comanda asigurarea interventiilor necesare cu mijloace
specifice.
8. Infrastructuri pentru alimentare cu combustibil
VTR nu detine facilitati de alimentare pentru mijloacele de remorcare.
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SERVICII:
VTR asigură funcționarea infrastructurii feroviare și gestionează sistemele și instalațiile de
siguranță și conducere a traficului feroviar, în condițiile prevăzute în HG nr. 643/2011 și în contractul
de închiriere a secțiilor de circulație neinteroperabile încheiat cu CNCF „CFR” SA.
Dacă OTF solicită standarde superioare de calitate a infrastructurii feroviare neinteroperabile
față de cele prevăzute în contract și față de cele prevăzute în contractul de activitate al CNCF „CFR” SA
aprobat în condițiile legii, se vor încheia acte adiționale la prezentul contract.
Grupele de servicii prestate catre OTF sunt prevazute in anexa II la legea 2020/2016:
-pachetul minim de acces
-accesul inclusiv accesul pe calea ferata la infrastructurile de servicii in cazul in care acestea
exista si la serviciile furnizate in cadrul acestor infrastructure
-servicii suplimentare
-servicii auxiliare
Pachetul minim de acces reprezintă prestațiile furnizate de VTR pentru a permite cel puţin tranzitul
unui tren pe infrastructura gestionata fără servicii de manevră sau alte operații. Pachetul minim de
acces este furnizat de catre VTR oricarui solicitant in mod nediscriminatoriu care curprinde
urmatoarele:
- a) tratarea cererilor pentru acordarea de capacităţi de infrastructură feroviară;
-b) dreptul de utilizare a capacităţilor de infrastructură acordate;
- c) utilizarea infrastructurii feroviare, inclusiv a macazurilor și a joncțiunilor;
-d) conducerea traficului feroviar, inclusiv semnalizarea, reglementarea, activitatea de dispecerat
precum şi comunicarea şi furnizarea de informaţii privind circulaţia trenurilor;
-e) utilizarea echipamentelor de alimentare electrică pentru curentul de tracţiune, dacă sunt
disponibile (nu include furnizarea energiei electrice);
- f) toate celelalte informaţii necesare introducerii sau operării serviciilor pentru care au fost acordate
capacitățile de infrastructură.
Accesul, inclusiv accesul pe calea ferată la infrastructurile de servicii (în cazul în care acestea există)
şi la serviciile furnizate în cadrul acestor infrastructuri - reprezintă prestațiile furnizate de VTR pentru
accesul la infrastructurile de servicii și la serviciile furnizate în cadrul acestor infrastructuri, în mod
nediscriminatoriu. Infrastructurile de servicii pentru care sunt asigurate prestațiile aferente.
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Infrastructura Hm. Ploiesti Crang de formare a trenurilor de marfa inclusiv de efectuare a operatiilor de
manevra
In functie de gradul de ocupare a liniilor din Hm. Pl oiesti Crang si la solicitarea OTF se pot face
urmatoarele operatii:
- Operatia de manevra a vagoanelor goale/incarcate.
- Accesul pe sectia de circulatie aflata in gestiunea S.C. Vest Trans Rail SRL se face doar in baza
unui contract de acces in termen de valabilitate incheiat intre VTR si OTF cel din urma trebuie sa
detina licenta de Transport ,Certificat Unic de Siguranta , in termen de valabilitate, iar in anexa B
apartinad CUS sa fie introdusa sectia Ploiesti Crang –Ploiesti Vest.
- Amplasarea Haltei de miscare se regaseste in livretul de mers.
Infrastructura Haltei Ploiesti Crang formata din linii poate fi folosita atat pentru primirea
/expedierea trenurilor de marfa VTR sau alti OTF cat si pentru depozitarea materrialului rulant in
limita capacitatilor disponibile. Serviciul de stationare asigurat de VTR consta in punerea la
dispozitie a infrastructurii feroviare din Hm. Ploiesti Crang pentru stationarea operativa sau
indelungata in functie de capacitatea haltei de miscare Ploiesti Crang.
- Dupa terminarea programului de lucru a serviciului de miscare acesta se poate prelungi in baza
unei solicitri din partea OTF privind accesul pe sectie, aceasta operatie fiind tarifata conform
deviz.
- In perioada de suspendarea a serviciului de miscare Hm. Ploiesti Crang, accesul se poate face pe
infrastructura doar in baza unei solicitari din partea OTF de redeschidere a sectiei.
Tarifele pentru aceste opratii sunt specificate in Anexa 3.
9. Furnizarea de servicii in cadrul infrastructurilor de servicii:
- Acces convoi, manevra depozitare
Vest Trans Rail SRL asigura furnizarea de servicii in cadrul acestor infrastructuri ( infrastructura,
instalatii de semnalizare efectuare de parcursuri)

10. Infrastructuri pentru intretinere:
Serviciile furnizate de catre alti operatori de servicii in cadrul infrastructurii Ploiesti Crang –
Ploiesti Vest sunt disponibile prin accesarea link-ului la pagina de WEB.
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11. Infrastructuri de formare a trenurilor de marfa;
VTR- nu detine in gestionare statii de triaj;
12. Alte infrastructuri tehnice, inclusiv instalatii de curatare si spalare;
S.C. VEST TRANS RAIL SRL nu de tine in gestionare instalatii de curatare si spalare.
13. Alte servicii
Acolo unde este cazul societatea poate oferi si alte servicii.
14.Eliberarea infrastructurii feroviare
OTF este obligat să elibereze infrastructura feroviară publică după utilizarea trasei, conform
proceselor tehnologice sau a reglementărilor comune.
În cazul defectării mijloacelor de remorcare a trenurilor OTF, acesta va lua toate măsurile
necesare eliberării liniei curente în cel mai scurt timp prin asigurarea de locomotivei de ajutor.
Dacă OTF nu poate asigura locomotiva de ajutor într-un termen rezonabil, VTR va lua măsuri pentru
asigurarea unei locomotive de ajutor de la oricare OTF, astfel încât implicaţiile în circulaţia trenurilor
să fie cât mai reduse.
La cererea VTR, OTF colaborează la eliminarea efectelor accidentelor/incidentelor produse pe
infrastructura feroviară şi calamităţilor, chiar şi în ipoteza în care sunt implicaţi agenţii auxiliari sau
terţi, contravaloarea prestaţiilor fiind suportată de partea vinovată. De asemenea, la solicitarea VTR,
OTF poate pune la dispoziţie contra cost, mijloacele de tracţiune disponibile în vederea înlăturării
efectelor înzăpezirilor, pentru rutele pe care operează, în condițiile prevăzute de convențiile specifice.
15.Tarife pentru utilizarea infrastructurii:
Nivelul tarifului de utilizare a infrastructurii feroviare publice (TUI), pentru perioada de
valabilitate a contractului, este cel rezultat din aplicarea metodologiei de tarifare a utilizării
infrastructurii feroviare publice, în vigoare.
Valoarea elementelor tarifare de bază este prezentată în Documentul de Referinţă al Reţelei
CFR, iar lista cu încadrarea secţiilor de circulaţie pe categorii de linie pentru calculul TUI
folosită în cadrul metodologiei este cea aprobată în Contractul de activitate al CFR în vigoare.
Valoarea obţinută nu conţine TVA.
Modul de calcul al TUI se va actualiza cu eventualele prevederi legale cu caracter obligatoriu,
aplicabile ulterior încheierii contractului de acces.
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16. Consecinţe dăunătoare pentru mediul înconjurător
În cazul când mediul înconjurător este afectat ca urmare a exploatării infrastructurii feroviare
de către OTF sau în cazul când există accidente/incidente de mediu, riscuri de explozie, riscuri de
incendiu sau alte pericole pentru exploatare, OTF trebuie să avizeze cea mai apropiată subunitate a
VTR, in principal statia CF cea mai apropiata .
Această avizare nu exonerează OTF de responsabilitatea privind luarea unor măsuri imediate
şi de respectarea obligaţiilor legale care-i revin (intervenţie, informarea autorităţilor competente,
stabilite de prevederile legale în vigoare, etc.).
Părțile sunt obligate să asigure respectarea reglementărilor legale aplicabile privind protecţia
mediului, şi cerinţelor specifice. În cazul în care, din vagoanele transportate de către OTF, sunt
pierderi de cantități de mărfuri pe liniile stațiilor și/sau liniei curente gestionate de VTR, produse din
cauza stării materialului rulant utilizat, OTF se obligă să procedeze la curățirea zonei afectate, cu
mijloace proprii sau cu firme abilitate, fiind răspunzător de prejudiciile cauzate.
Autorizări
OTF prezintă VTR licența de transport feroviar de marfă și certificatul Unic de siguranță, AVF pentru
materailul rulant motor si tracatat etc …. în copii
Personalul
OTF asigură deservirea fiecărui tren cu personal autorizat și competent pentru a lua deciziile
pentru efectuarea operațiilor în numele OTF.
OTF nu va utiliza pentru prestarea serviciilor specifice obiectului său de activitate decât
personal instruit și autorizat, verificat periodic din punct de vedere medical, conform
reglementărilor specifice în vigoare. Acest personal trebuie să cunoască:
a) limba română;
b) reglementările și instrucțiile feroviare privind activitatea de circulațieși manevră, precum și cele
privitoare la utilizarea infrastructurii feroviare;
c) condițiile locale și secția de circulație (linia) deservită;
d) condițiile locale de lucru;
e) reglementările specifice interne și europene/internaționale.
Desfăşurarea activităţii OTF în subunităţile VTR
Activităţile din subunităţile VTR deschise la traficul OTF se vor desfăşura în conformitate
cu prevederile convenţiei privind sănătatea si securitatea în muncă şi a convenţiei privind tratarea
situaţiilor de urgenţă încheiate între părţi. VTR poate efectua prestaţii opţionale

SR EN ISO 9001:2015
Certificat seria SMC nr. 343
N.o.r.c.: J29/888/15.07.2010
C.I.F.: RO 231609
Adresa: Str. Mircea Cel Batran, Nr.119,
cladirea C 46, etaj 1, camera nr.32, Ploiesti
Jud. Prahova, Romania, CP 100426

SR EN ISO 14001:2015
Certificat seria SMM nr. 109

SR ISO 45001:2018
Certificat seria SSO nr. 084
Tel : 0244.210.566
Fax: 0244.522.112
E-mail: office@vesttransrail.ro
Web: www.vesttransrail.ro

Materialul Rulant
Pentru prestarea serviciilor specifice, OTF nu va utiliza decât material rulant care respectă
reglementările specifice interne şi internaţionale în vigoare după caz. Verificarea respectării acestor
condiţii se face de către OTF conform obiectului său de activitate.
În vederea asigurării siguranţei circulaţiei şi a transporturilor, OTF trebuie să acţioneze pentru
situaţiile în care materialul rulant aparţine altor agenţi şi a căror remorcare o asigură, la fel ca
pentru propriul său material rulant, OTF va executa contra cost verificările impuse de
reglementări pentru materialul rulant al VTR sau al agenţilor care execută lucrări în contul VTR .
Infrastructura feroviară neinteroperabilă
VTR asigură funcționarea infrastructurii feroviare și gestionează sistemele și instalațiile de siguranță și
conducere a traficului feroviar, în condițiile prevăzute în HG nr. 643/2011 și în contractul de închiriere
a secțiilor de circulație neinteroperabile încheiat cu CNCF „CFR” SA.
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