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Ministerul Transporturilor - MT - Ordin nr. 655/2007 din 19 iulie 2007 
 

Ordinul nr. 655/2007 pentru aprobarea Normelor uniforme privind 
transporturile pe c ile ferate din România   

 
În vigoare de la 23 februarie 2008 

 
Consolidarea din data de 06 august 2014 are la baz  publicarea din Monitorul Oficial, Partea I nr. 16 

din 09 ianuarie 2008 i include modific rile aduse prin urm toarele acte: Ordin 1010/2008; Ordin 
1123/2009; Ordin 580/2011; 

Ultima modificare în 11 decembrie 2011. 
 
    În conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) din Ordonan a Guvernului nr. 7/2005 pentru aprobarea 
Regulamentului de transport pe c ile ferate din România, republicat , i ale art. 5 alin. (4) din Hot rârea 
Guvernului nr. 367/2007 privind organizarea i func ionarea Ministerului Transporturilor, cu modific rile 
ulterioare,   
 
    ministrul transporturilor emite urm torul ordin:   
 
   Art. 1. -  Se aprob  Normele uniforme privind transporturile pe c ile ferate din România, aplicabile 
operatorilor i beneficiarilor de transport feroviar public de c tori, denumite în continuare Norme 
uniforme c tori, cuprinse în anexa nr. 1.   
   Art. 2. -  Se aprob  Normele uniforme privind transporturile pe c ile ferate din România, aplicabile 
operatorilor i beneficiarilor de transport feroviar de marf , denumite în continuare Norme uniforme 
marf , cuprinse în anexa nr. 2.   
   Art. 3. -  Administratorul/gestionarii de infrastructur  feroviar , operatorii de transport feroviar, 
precum i al i operatori economici implica i în actul de transport feroviar de c tori i/sau marf  vor 
duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.   
   Art. 4. -  La data intr rii în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului transporturilor nr. 746/1998 
privind aprobarea Normelor uniforme pentru aplicarea Regulamentului de transport pe c ile ferate din 
România, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 57 bis din 9 februarie 1999, cu 
modific rile ulterioare, se abrog .   
   Art. 5. -  Anexele nr. 1 i 2*) fac parte integrant  din prezentul ordin.   
       
   *) Anexele nr. 1 i 2 se public  ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 16 bis în afara 
abonamentului, care se poate achizi iona de la Centrul pentru vânz ri i rela ii cu publicul al Regiei 
Autonome "Monitorul Oficial", Bucure ti, os. Panduri nr. 1.   
 
   Art. 6. -  Prezentul ordin se public  în Monitorul Oficial al României, Partea I, i intr  în vigoare în 
termen de 45 de zile de la data public rii.   
 

  

 p. Ministrul transporturilor, 

 Septimiu Buza u, 

 secretar de stat 
 

 
    Bucure ti, 19 iulie 2007.   
    Nr. 655.   
 

ANEXA Nr. 1    
 

NORME UNIFORME 
privind transporturile pe c ile ferate din România, aplicabile 

operatorilor i beneficiarilor de transport feroviar public de c tori   
 
   *) Potrivit art. I din Ordinul ministrului transporturilor i infrastructurii nr. 580/2011, anexa nr. 1 la 
Ordinul ministrului transporturilor nr. 655/2007 pentru aprobarea Normelor uniforme privind 
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transporturile pe c ile ferate din România, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 16 i 
16 bis din 9 ianuarie 2008, cu modific rile i complet rile ulterioare, se modific .   
   *) Potrivit art. I din Ordinul ministrului transporturilor i infrastructurii nr. 1123/2009, anexa nr. 1 la 
Ordinul ministrului transporturilor nr. 655/2007 privind aprobarea Normelor uniforme privind 
transporturile pe c ile ferate din România, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 16 i 
16 bis din 9 ianuarie 2008, se modific i se completeaz .   
   *) Potrivit art. I din Ordinul ministrului transporturilor nr. 1010/2008, Anexa nr. 1 la Ordinul ministrului 
transporturilor nr. 655/2007 pentru aprobarea Normelor uniforme privind transporturile pe c ile ferate 
din România, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 16 i 16 bis din 9 ianuarie 2008, se 
modific .   

ANEXA Nr. 2    
 

NORME UNIFORME 
privind transporturile pe c ile ferate din România, aplicabile 
operatorilor i beneficiarilor de transport feroviar de marf    
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Ministerul Transporturilor - MT - Norm  din 19 iulie 2007 
 

Normele uniforme privind transporturile pe c ile ferate din România, 
aplicabile operatorilor i beneficiarilor de transport feroviar public de 

tori din 19.07.2007    
 

În vigoare de la 23 februarie 2008 
 

Consolidarea din data de 06 august 2014 are la baz  publicarea din Monitorul Oficial, Partea I nr. 
16bis din 09 ianuarie 2008 i include modific rile aduse prin urm toarele acte: Ordin 1010/2008; Ordin 

1123/2009; Ordin 580/2011; 
Ultima modificare în 11 decembrie 2011. 

 
    REGULAMENT 
privind transportul pe c ile ferate din România   
 

" ARTICOLUL 1 
Obiectul i sfera de aplicare   

(1) Prezentul regulament are ca obiect stabilirea normelor cu privire la drepturile, obliga iile i 
spunderile administratorului i gestionarilor infrastructurii feroviare, ale operatorilor de transport 

feroviar i ale beneficiarilor transporturilor efectuate pe c ile ferate din România. (Norme uniforme 
tori 1 i 2)   

   (2) Prezentul regulament se aplic  expedi iilor, transporturilor publice de c tori, de m rfuri i alte 
bunuri pe c ile ferate din România, precum i activit ilor accesorii acestora.   
   (3) Prezentul regulament se aplic , dup  caz, i transporturilor pe c ile ferate din România, 
efectuate în interes propriu, precum i activit ilor accesorii acestora.   
   (4) Transporturile publice feroviare se execut  pe baz  de contract de transport. (Norme uniforme 

tori 3)   
   (5) În traficul intern, contractul de transport se încheie i se execut  în conformitate cu prevederile 
prezentului regulament i ale altor reglement ri în vigoare.   
   (6) În traficul interna ional, contractul de transport se încheie i se execut i în conformitate cu 
acordurile i conven iile interna ionale la care România este parte.   
   (7) Efectuarea unui transport militar se desf oar  pe baza unei conven ii care va fi încheiat  între 
operatorul de transport feroviar i autoritatea respectiv  din domeniul ap rii na ionale.   
   (8) Dac  siguran a na ional , siguran a circula iei feroviare i interesul public o cer, 
administratorul/gestionarul infrastructurii feroviare i/sau operatorul de transport feroviar, conform 
dispozi iilor autorit ilor competente, potrivit legii, pot decide ca:   
   a) traficul i/sau serviciul s  fie suspendate pe anumite rute, total sau par ial;   
   b) unele expedi ii s  fie excluse de la transport sau primite numai în anumite condi ii, prestabilite;   
   c) anumite expedi ii s  se bucure de prioritate;   
   d) transporturile militare s  fie executate neîntrerupt, în caz de necesitate.   
   (9) M surile prev zute la alin. (8) trebuie aduse la cuno tin  celor interesa i sau f cute publice, în 
prealabil, dup  caz."   
    Norme uniforme c tori 1   
    Normele uniforme pentru transportul feroviar se aplic  administratorului/gestionarilor de 
infrastructur  feroviar , operatorilor de transport feroviar public de c tori i beneficiarilor de transport 
feroviar.   
    Norme uniforme c tori 2   
    Normele uniforme stabilesc drepturile, obliga iile i r spunderile administratorului/gestionarilor de 
infrastructur  feroviar , operatorilor de transport feroviar public de c tori i beneficiarilor de transport 
feroviar în efectuarea transporturilor pe c ile ferate din România.   
    Norme uniforme c tori 3   
    La transportul feroviar de c tori se procur  o legitima ie de c torie care con ine câte un bilet 
pentru fiecare operator de transport feroviar public de c tori în parte, dac  exist  încheiat  conven ie 
între operatorii de transport feroviar public de c tori.   
    Regulament:   
 

" ARTICOLUL 4 
Tarife de transport   
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(1) Stabilirea sau modificarea tarifelor de transport feroviar de c tori se face conform reglement rilor 
legale în vigoare.   

   (2) Tarifele de transport feroviar de marf  se formeaz  liber pe pia .   
   (3) Tarifele de transport feroviar intr  în vigoare dup  publicare i/sau, în cazul tarifelor de c tori, 
dup  afi are la casele de bilete i la celelalte puncte unde se vând legitima ii de c torie.   
   (4) Pre ul presta iei de transport se stabile te conform tarifelor operatorilor de transport feroviar în 
vigoare în momentul încheierii contractului de transport.   
   (5) Tarifele de transport feroviar se public . Tarifele de c tori sunt aduse la cuno tin  public  prin 
afi are în locurile unde se vând legitima ii de c torie i pot fi aduse la cuno tin i prin mijloace de 
informare în mas . Condi iile de publicare se vor stabili prin Normele uniforme. (Norme uniforme 

tori 4 i 5)   
   (6) Operatorii de transport feroviar pot acorda facilit i sau reduceri tarifare pe baza prevederilor 
unor acte normative, numai dac  autoritatea, agentul, respectiv persoana juridic  ce a solicitat 
facilitatea sau reducerea asigur  compens rile aferente. (Norme uniforme c tori 6 i 7)   
   (7) În scopuri comerciale, pe baza unor conven ii încheiate între operatorii de transport feroviar i 
clien i se pot acorda reduceri tarifare sau se pot practica alte tarife decât cele publicate, cu excep ia 
transportului feroviar de c tori. Publicarea acestora nu este obligatorie.   
   (8) Operatorii de transport feroviar de marf  sunt în drept s  perceap i alte sume, neprev zute în 
tarife, ca urmare a unor costuri suplimentare care cad în sarcina clien ilor. Aceste sume se înscriu 
distinct pe documentul de transport i trebuie justificate cu acte doveditoare.   
   (9) Tarifele, normele i instruc iunile de serviciu nu pot deroga de la prevederile prezentului 
regulament.   
   (10) Operatorii de transport feroviar de c tori sunt în drept s  perceap i alte sume, calculate pe 
baz  de deviz pentru presta ii la cererea clientului. Aceste sume se încaseaz  pe baz  de factur  sau 
de alte documente financiare în uz."   
    Norme uniforme c tori 4   
    În Mersul trenurilor de c tori, care se editeaz  anual, se va publica i un extras din Regulamentul 
privind transportul pe c ile ferate din România i din Normele uniforme privind transporturile pe c ile 
ferate din România, aplicabile operatorilor i beneficiarilor de transport feroviar public de c tori.   
    Norme uniforme c tori 5   
   5.1. La publicarea tarifelor i a modific rilor la acestea, operatorii de transport feroviar public de 

tori comunic i data de aplicare a acestora.   
   5.2. Dac  tariful se modific  în timpul transportului, se aplic  tarifele în vigoare la data încheierii 
contractului de transport.   
   5.3. În cazul transporturilor feroviare de c tori, la emiterea în tren a legitima iilor de c torie 
tarifele practicate vor fi cele valabile la data i ora emiterii acestora, astfel pentru legitima iile emise 
dup  ora 0,00 a zilei în care se modific  tarifele de transport, tarifarea se va face inându-se seama de 
noile tarife.   
    Norme uniforme c tori 6   
   6.1. Operatorul de transport feroviar public de c tori va acorda facilit ile prev zute de actele 
normative, cu respectarea prevederilor instruc iunilor de aplicare, a normelor de aplicare sau prin 
încheierea de conven ii conform prevederilor legale în vigoare.   
   6.2. În cazul în care nu se asigur  compens rile pân  la nivelul tarifului de transport de c tre 
autoritatea, agentul, respectiv organiza ia care a solicitat reducerea, potrivit prevederilor actului 
normativ, operatorii de transport feroviar public de c tori pot dispune m suri pentru urm rirea 
încas rii datoriei de la cel care trebuie s  o achite i încetarea derul rii contractelor privind 
transporturile respective.   
    Norme uniforme c tori 7   
    Legitima iile de c torie care se folosesc pe baza unor conven ii sau reglement ri se procur  în 
condi iile pe care acestea le stabilesc.   
    Regulament:   
 

" ARTICOLUL 8 
Condi iile de acceptare la transport   

Operatorul de transport feroviar efectueaz  transporturile de c tori conform prezentului regulament, 
atât timp cât:   

   a) transportul este posibil cu agen ii i mijloacele de transport disponibile, care permit satisfacerea 
solicit rilor de transport;   
   b) transportul nu este împiedicat de împrejur ri pe care operatorul de transport feroviar nu le poate 
evita i a c ror înl turare nu depinde de el. (Norme uniforme c tori 8 i 9)"   
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    Norme uniforme c tori 8   
    Dup  plecarea din sta ia de pornire, dac  apare o împiedicare la transport pe care operatorul de 
transport feroviar public de c tori nu o poate evita, iar continuarea c toriei nu mai este posibil , 
operatorul de transport feroviar public de c tori este obligat, la solicitarea acestuia, s -l transporte pe 

tor împreun  cu bagajele sale în sta ia ini ial , f  plata tarifului.   
    Norme uniforme c tori 9   
    În situa ia prev zut  la Normele Uniforme C tori 8, operatorul de transport feroviar public de 

tori nu este obligat s  desp gubeasc  în vreun fel pe c tor. În aceast  situa ie se restituie tariful 
pe parcursul r mas neefectuat, în condi iile prev zute în art. 21 din Regulamentul de Transport.   
    Regulament:   
 

" ARTICOLUL 9 
Admiterea la transport. Persoane excluse de la transport. 

Admiterea condi ionat    
(1) Sunt admi i la transport c torii care posed  legitima ii de c torie valabile la trenul, ruta i clasa 

alese pentru c torie. (Norme uniforme c tori 91).   
   (2) C torul f  legitima ie de c torie care refuz  plata imediat  a tarifelor de taxare în tren este 
exclus de la transport, fiind coborât în prima sta ie de cale ferat  în care trenul are oprire itineraric , 
întocmindu-i-se proces-verbal de contraven ie pentru distan a deja parcurs .   
   (3) În tren i în sta ie nu se admit sau pot fi evacuate:   
   a) persoanele care, prin comportare, perturb  ordinea public , contravin normelor de conduit  
public i bunelor moravuri ori care produc v ri materialului rulant apar inând operatorului de 
transport feroviar sau care nu respect  prevederile prezentului regulament. Aceste persoane nu au 
dreptul nici la restituirea contravalorii c toriei;   
   b) persoanele care, din cauz  de boal  pun în pericol s tatea celorlal i c tori, în afar  de cazul 
în care c toresc cu plata rezerv rii întregului compartiment. Persoanele care s-au îmboln vit pe 
parcurs i care necesit  interven ii de urgen  trebuie s  fie transportate pân  la prima sta ie, unde li 
se acord  îngrijirile necesare. Acestor persoane li se restituie diferen a dintre tarifele pl tite i cele 
aferente pentru parcursul efectuat, pentru legitima ia de c torie, în condi iile prev zute la art. 21; 
(Norme uniforme c tori 11)   
   c) persoanele care insult  sau agreseaz  agen ii operatorului de transport feroviar sau ai 
administratorului/gestionarului infrastructurii feroviare aflat în timpul serviciului. (Norme uniforme 

tori 12)   
   (4) Transportul bolnavilor contagio i se reglementeaz  prin ordin comun al ministrului transporturilor 
i al ministrului s ii publice. (Norme uniforme c tori 13)"   

    Norme uniforme c tori 91   
    Operatorii de transport feroviar de c tori pot stabili prin reglement ri proprii alte modalit i de 
admitere la transport a c torilor.   
    Norme uniforme c tori 10   
    C torul f  legitima ie de c torie care refuz  plata imediat  a tarifelor de taxare în tren sau 
prezentarea actului de identitate, în vederea întocmirii procesului verbal de contraven ie, este exclus 
de la transport, fiind coborât în prima sta ie de cale ferat  în care trenul are oprire itineraric .   
    Norme uniforme c tori 11   
    Tariful biletelor de c torie se restituie par ial, în cazul îmboln virii în parcurs, numai pentru 
distan a neparcurs .   
    Norme uniforme c tori 12   
   12.1. Comportarea necuviincioas  fa  de ceilal i c tori a persoanelor se trateaz  potrivit legii, de 
agen ii operatorului de transport feroviar public de c tori, respectiv de organele de poli ie.   
   12.2. Insultarea personalului feroviar aflat în exerci iul func iunii, în cazul în care întrune te condi iile 
infrac iunii de ultraj, se va trata potrivit legii penale.   
    Norme uniforme c tori 13   
   13.1. Bolnavii necontagio i, transporta i pe targ  sau pe c rucior, pot c tori în vagoanele de 

tori clas , numai pe baza certificatelor medicale, în care se precizeaz  acest mod de transport, 
precum i faptul c  bolnavul nu sufer  de o boal  molipsitoare.   
   13.2. Bolnavii necontagio i transporta i pe targ  sau pe c rucior trebuie s  prezinte atâtea legitima ii 
de c torie valabile la trenul respectiv câte locuri ocup  cu targa sau cu c ruciorul.   
   13.3. Înso itorii bolnavului trebuie s  posede legitima ii de c torie valabile la trenul respectiv.   
    Toate aceste legitima ii pot fi cu tarif întreg, gratuite sau cu reducere.   
    Regulament:   
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" ARTICOLUL 10 
Mersul trenurilor de c tori i suspendarea circula iei trenurilor   

(1) C torii sunt transporta i cu trenuri prev zute în Mersul trenurilor de c tori, publicat i afi at în 
sta ii, i cu trenuri suplimentare. La solicitare, c torii pot fi transporta i cu trenuri sau vagoane special 

comandate, cu achitarea tarifelor aferente cererii. (Norme uniforme c tori 14-16)   
   (2) Operatorul de transport feroviar i/sau administratorul/gestionarul infrastructurii feroviare, dup  
caz, trebuie s  aduc  la cuno tin  publicului suspendarea sau anularea unor trenuri ori a circula iei 
trenurilor, prin mass-media i afi are în sta ii.   
   (3) Întârzierea trenurilor se aduce de îndat  la cuno tin  publicului de c tre 
administratorul/gestionarul infrastructurii feroviare, prin afi are în sta ii i/sau prin instala iile de 
avizare, precum i prin informarea verbal  a c torilor de c tre agen i, dup  caz. (Norme uniforme 

tori 17)   
   (4) Condi iile în care se pot efectua c toriile i serviciile oferite c torilor sunt prev zute în Mersul 
trenurilor de c tori i, dup  caz, în Normele uniforme sau în reglement rile proprii ale operatorilor de 
transport feroviar. (Norme uniforme c tori 18 i 19)   
   (5) Când, din cauza întârzierii trenului, c torul nu prinde trenul de leg tur  prev zut pentru 
continuarea c toriei, pentru care posed  legitima ie de c torie, operatorul de transport feroviar este 
obligat s -l transporte cu bagajele sale, f  a percepe noi tarife, cu primul tren de acela i rang sau de 
rang inferior, pe aceea i rut  sau pe alt  rut , astfel încât acesta s  ajung  la destina ie cu întârzierea 
cea mai mic , cu respectarea prevederilor Normelor uniforme sau ale reglement rilor proprii ale 
operatorilor de transport feroviar. (Norme uniforme c tori 20)   
   (6) În cazul suspend rii circula iei unui tren, dac  acest fapt nu a fost f cut cunoscut înainte de 
plecarea din sta ia de pornire, iar c torul nu dore te s  continue c toria cu alte trenuri sau pe alte 
rute, operatorul de transport feroviar este obligat s -l aduc  înapoi la sta ia de plecare, cu primul tren 
în circula ie, f  plat , restituindu-i-se tarifele pl tite pentru transportul neefectuat. (Norme uniforme 

tori 21 i 22)   
   (7) Dac  întreruperea sau suspendarea circula iei unui tren a fost anun at  în ziua anterioar  plec rii 
din sta ia de pornire, c torii vor pl ti tarifele aferente rutei ocolitoare. (Norme uniforme c tori 23)   
   (8) În cazul în care circula ia trenurilor de c tori se întrerupe ca urmare a st rii necorespunz toare 
a infrastructurii feroviare, administratorul/gestionarii infrastructurii feroviare vor organiza, în condi iile 
tehnice existente, un serviciu de transport pentru c tori i bagaje cu alte vehicule pe cheltuiala lor, 
pân  la destina ie sau pân  la primul punct de leg tur  pentru continuarea c toriei cu trenul. Dup  
constatarea cauzei care a condus la întreruperea circula iei, administratorul/gestionarii infrastructurii 
feroviare î i vor recupera cheltuielile cu transportul c torilor i al bagajelor acestora de la cei 
responsabili de deteriorarea infrastructurii.   
   (9) C torul poate amâna c toria dac  prezint  legitima ia pentru viza de amânare în termenul 
prev zut în Normele uniforme. Dac  se utilizeaz  un tren sau servicii cu tarife mai mari, c torul va 
pl ti diferen a de tarif. (Norme uniforme c tori 24)   
   (10) C torul poate renun a la c torie dac  prezint  legitima ia pentru viza de neutilizare în 
termenul prev zut în Normele uniforme. (Norme uniforme c tori 25)   
   (11) Prin aceste dispozi ii nu se prelunge te durata legitima iilor de c torie al c ror timp de 
întrebuin are este determinat prin Normele uniforme."   
    Norme uniforme c tori 14.   
    Vagoane special comandate.   
   14.1. Atunci când cererile de transport nu pot fi asigurate prin capacitatea de transport pus  la 
dispozi ie în planul de mers tren, dac  posibilit ile de exploatare i disponibilit ile de material rulant 
permit, la cerere, se pot pune la dispozi ie vagoane de c tori pentru transportul c torilor în grupuri 
organizate.   
   14.2. Vagoanele special comandate se ata eaz  la trenurile de c tori în circula ie, cu respectarea 
condi iilor tehnice i de exploatare.   
   14.3. Comandarea vagoanelor speciale se face prin cerere scris  adresat  operatorului de transport 
feroviar public de c tori.   
   14.4. În cerere se vor indica num rul c torilor de transportat, categoria de vagon dorit , rela ia de 
transport, modalitatea de plat  a tarifelor aferente presta iei, data de executarea a transporturilor i 
trenurile la care se solicit  ata area de vagoane.   
   14.5. Condi iile privind executarea transporturilor cu vagoane special comandate, respectiv:   
   a) termenele pentru executare a transporturilor;   
   b) posibilit ile tehnice i de exploatare;   
   c) tarifarea transporturilor;   
   d) urgentarea execu iei transporturilor;   
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   e) renun area la transport;   
   f) penalit ile i desp gubirile;   
   g) plata presta iei;   
   h) eliberarea documentelor de transport;   
    se stabilesc de c tre operatorul de transport feroviar public de c tori prin reglement ri proprii.   
   14.6. Pentru vagoanele de dormit, cu et , bar i restaurant cererea se transmite c tre societatea 
comercial  prestatoare de servicii cu aceste categorii de vagoane.   
   14.7. Modul de tarifare a vagoanelor special comandate se stabile te de c tre operatorul de 
transport feroviar public de c tori prin reglement ri proprii.   
    Norme uniforme c tori 15.   
    Trenuri special comandate.   
   15.1. Solicit rile de transport pentru grupurile mari de c tori, care nu pot fi executate cu vagoane 
special comandate, ata ate la trenurile în circula ie, se pot onora cu trenuri special comandate având 
în compunere vagoane de c tori sau automotoare.   
   15.2. Operatorul de transport feroviar public de c tori poate aproba punerea la dispozi ie de trenuri 
special comandate, dac  planul grafic de circula ie i disponibilit ile de material rulant permit.   
   15.3. Comandarea transporturilor cu trenuri speciale se face în acelea i condi ii ca i pentru 
vagoanele special comandate.   
   15.4. Condi iile privind executarea transporturilor cu trenuri special comandate se stabilesc de c tre 
operatorul de transport feroviar public de c tori prin reglement ri proprii.   
   15.5. Modul de tarifare a trenurilor special comandate se stabile te de c tre operatorul de transport 
feroviar public de c tori prin reglement ri proprii.   
    Norme uniforme c tori 16   
   16.1. Cererile de vagoane special comandate, trenuri special comandate i rezerv ri de 
locuri/compartimente/vagoane la trenurile în circula ie, pentru film ri cu caracter publicitar, artistic, 
documentar, altele decât cele care sus in interesul operatorului de transport feroviar public de c tori, 
se pot onora de c tre acesta cu respectarea legisla iei în vigoare.   
   16.2. Comandarea acestor presta ii se poate face prin cerere scris  adresat  operatorului de 
transport feroviar public de c tori. În cerere se va indica data execut rii presta iei, felul presta iei - 
vagon special, tren special sau rezervare la un tren în circula ie, categoria vagoanelor, loca ia unde se 
execut  filmarea - rela ia de transport, sta ia cf sau num rul trenului -, scopul film rii, orare, durata 
execut rii film rii i alte elemente de care depinde executarea presta iei.   
   16.3. Condi iile privind executarea acestor presta ii se stabilesc de c tre operatorul de transport 
feroviar public de c tori prin reglement ri proprii.   
    Norme uniforme c tori 17   
    Agentul operatorului de transport feroviar public de c tori care deserve te trenurile de c tori are 
obliga ia s  informeze, imediat, publicul c tor cu privire la cauzele care au condus la întreruperea 
circula iei trenului, la circula ia întârziat  sau la circula ia pe o alt  rut . Publicul c tor va fi informat 
permanent despre evolu ia st rii de fapt în care se afl  trenul în cauz  pe tot parcursul i cu ocazia 
reviziei de bilete.   
    Norme uniforme c tori 18   
   18.1. Tarifele sunt diferen iate în func ie de rangul trenului, de vitezele de circula ie i de gradul de 
confort.   
   18.2. Pentru fiecare rang de tren se aplic  tarife corespunz toare clasei 1 sau a 2-a i zonei 
kilometrice tarifare.   
   18.3. Când un c tor utilizeaz  mai mult de un tren pentru deplasarea între sta ia de cale ferat  de 
plecare i sta ia de cale ferat  de destina ie, legitima ia de c torie se va tarifa pentru fiecare tren în 
parte.   
    Norme uniforme c tori 19   
    Pentru transportul c torilor se folosesc:   
   19.1. vagoane clas  compartimentate clasa 1 i/sau clasa a 2-a;   
   19.2. vagoane clas  tip salon clasa 1 i/sau clasa a 2-a;   
   19.3. automotoare i remorci de automotoare clasa 1 i/sau clasa a 2-a;   
   19.4. vagoane de dormit clasa 1 - cu 2 paturi în cabin  - i/sau clasa a 2-a - cu 3 paturi în cabin ;   
   19.5. vagoane cu et  - cu 4 sau 6 paturi în cabin .   
    Norme uniforme c tori 20   
    Dac , pentru a ajunge la destina ie, pân  la urm torul tren de acela i rang sau de rang inferior sunt 
mai mult de 6 ore sau acestea circul  dup  ora 24,00 a zilei în care era trenul de leg tur  - sta ia 
Bucure ti - Nord este închis  între orele 00,00 - 04,00 pentru cur enie - c torul poate folosi primul 
tren în circula ie, chiar dac  acesta este de rang superior, f  achitarea de tarife suplimentare. Dac  
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se folose te un tren de rang superior i i se asigur  loc rezervat, nu se pl te te costul tichetului de 
rezervare.   
    Norme uniforme c tori 21   
   21.1. Când c torul cere înapoierea sa i a bagajelor sale la sta ia de pornire, c toria se 
efectueaz  pe baza legitima iei de dus. În acest caz agentul operatorului de transport feroviar public 
de c tori din sta ia de întrerupere va face valabil  legitima ia de c torie pentru înapoiere. 
Restituirea tarifelor pl tite pentru distan a neefectuat  se face la sta ia de pornire, conform 
prevederilor din tarifele operatorului de transport feroviar public de c tori.   
   21.2. Dac  din cauza suspend rii circula iei unui tren, leg tura nu mai poate avea loc i c torul 
dore te s i continue c toria, operatorul de transport feroviar public de c tori este obligat s  îl 
transporte cu bagajele sale, f  plata diferen elor, cu un tren care circul  în aceea i direc ie chiar pe 
rut  ocolitoare, cu respectarea prevederilor de la Norme Uniforme C tori 20.   
    Norme uniforme c tori 22   
   22.1. Imediat ce s-a produs o întrerupere de circula ie, agentul operatorului de transport feroviar 
public de c tori din sta ia unde s-a produs întreruperea trebuie s  informeze c torii sosi i în 
aceast  sta ie cu privire la posibilit ile existente pentru continuarea c toriei i despre modul cum 
este organizat  vizarea legitima iilor de c torie.   
   22.2. Legitima iile de c torie trebuie s  poarte una dintre urm toarele vize, sub semn tura 
agentului operatorului de transport feroviar public de c tori i tampila rotund  sau o alt tampil  
special destinat  acestui scop:   
    " a) Întrerupt circula ia, telegrama nr. .... din ............, valabil pentru înapoiere la sta ia de pornire";   
    " b) Întrerupt circula ia, telegrama nr. .... din ................, valabil pe ruta ..... sau cu trenul ..... din 
..........";   
    " c) Întrerupt circula ia, telegrama nr. ..... din ..........., se va restitui costul pentru distan a ...............".   
    Norme uniforme c tori 23   
   23.1. Operatorii de transport feroviar public de c tori sunt obliga i s -i anun e pe c tori, înainte 
de plecare, despre întreruperile de circula ie produse pe re ea sau despre suspendarea circula iei 
trenurilor pe anumite parcursuri. Anun area se face prin afi e la ghi eele de bilete i prin alte mijloace 
- televiziune, radio - i alte modalit i de avizare.   
   23.2. C torii care posed  legitima ii de c torie eliberate anticipat datei când s-a întrerupt 
circula ia trenurilor, vor fi transporta i la sta ia de destina ie pe noua rut  de circula ie a trenului, f  
plata diferen ei de rut , legitima iile de c torie fiind valabile la trenul respectiv.   
    Norme uniforme c tori 24   
   24.1. Amânarea c toriei impune prezentarea obligatorie a legitima iei de c torie, în termen de cel 
mult o or  dup  plecarea trenului pentru care aceasta a fost emis , la agentul operatorului de 
transport feroviar public de c tori, pentru ob inerea vizei aferente.   
   24.2. Amânarea c toriei la agen iile de voiaj cf impune prezentarea legitima iei de c torie, înainte 
de ora de plecare a trenului pentru care aceasta a fost emis , la ghi eul special afectat pentru 
aceasta, din agen ia de voiaj, sau la eful de agen ie, pentru ob inerea vizei aferente.   
    Norme uniforme c tori 25   
    Renun area la c torie impune prezentarea obligatorie a legitima iei de c torie, în termen de cel 
mult o or  de la plecarea trenului din sta ie, la ghi eul special afectat pentru aceasta, din sta ie sau 
agen ia de voiaj ori la agentul operatorului de transport feroviar public de c tori/ eful agen iei de 
voiaj, pentru ob inerea vizei aferente.   
    Regulament:   
 

" ARTICOLUL 11 
Legitima iile de c torie i durata valabilit ii lor   

(1) Orice legitima ie de c torie trebuie s  con in  men iunile prev zute în Normele uniforme. (Norme 
uniforme c tori 26-28)   

   (2) Legitima iile de c torie se ob in de la sta ii, agen ii, de la agen i autoriza i, de la agen ii 
operatorilor de transport din trenuri sau prin mijloace electronice, în condi iile stabilite de operatorul de 
transport feroviar.   
   (3) Tarifele pentru legitima iile de c torie ob inute de la agen ii operatorilor de transport din trenuri, 
pot fi mai mari decât cele de la casele de bilete din sta ii, în condi iile stabilite de operatorul de 
transport feroviar.   
   (4) C torul trebuie s  verifice pe loc, la primirea legitima iei de c torie, dac  aceasta corespunde 
cererii sale.   
   (5) Vânzarea legitima iilor de c torie de c tre persoane neautorizate nu este permis . Legitima iile 
de c torie g site în aceste cazuri vor fi anulate, iar c torii vor fi considera i ca f  legitima ie de 
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torie i trata i corespunz tor. Persoanele neautorizate care revând legitima ii de c torie vor fi 
tratate drept contraveniente.   
   (6) Cedarea legitima iilor de c torie nominale sau cu tarife reduse altor persoane care nu au 
dreptul la acestea este interzis . Persoanele care cedeaz  legitima iile de c torie sunt considerate 
contraveniente. Legitima iile g site în aceast  situa ie sunt re inute de personalul de tren, iar c torii 
în cauz  vor fi considera i f  legitima ie de c torie i trata i corespunz tor.   
   (7) Operatorul de transport feroviar va face publice normele de utilizare i duratele de valabilitate a 
legitima iilor de c torie."   
    Norme uniforme c tori 26   
    Orice legitima ie de c torie trebuie s  con in , în mod obligatoriu, urm toarele men iuni:   
   26.1. seria, num rul i elemente de securizare;   
   26.2. parcursul;   
   26.3. clasa;   
   26.4. tariful;   
   26.5. datele de valabilitate - anul, luna, ziua, eventual timpul i altele asemenea.   
    Norme uniforme c tori 27   
    Pe legitima iile de c torie care trebuie s  con in  timpul, acesta se va men iona astfel:   
   27.1. timpul 1, când plecarea trenului are loc între orele 0,01 - 6,00;   
   27.2. timpul 2, când plecarea trenului are loc între orele 6,01 - 12,00;   
   27.3. timpul 3, când plecarea trenului are loc între orele 12,01 - 18,00;   
   27.4. timpul 4, când plecarea trenului are loc între orele 18,01 - 24,00, ale zilei respective.   
    În afar  de aceste men iuni obligatorii, unele legitima ii de c torie mai pot con ine i alte men iuni 
ajut toare în leg tur  cu modul lor de utilizare, precum: numele c torului, fotografia, etc.   
    Norme uniforme c tori 28   
   28.1. Fiecare operator de transport feroviar public de c tori î i va stabili modele proprii de 
legitima ii de c torie, legitima ii care trebuie s  respecte men iunile obligatorii prev zute de 
prezentele Norme Uniforme C tori.   
   28.2. Legitima iile de c torie sunt valabile de la data indicat  de casier prin compostare, vizare sau 
înscriere pentru începerea c toriei i pân  în momentul când trenul cu care s-a început c toria - 
respectiv ultimul tren direct de leg tur  - ajunge în sta ia de destina ie, valabilitatea prelungindu-se cu 
timpul de întrerupere la care, eventual, d  dreptul legitima ia de c torie respectiv .   
    Regulament:   
 

" ARTICOLUL 12 
Ocuparea i rezervarea locurilor   

(1) C torul poate ocupa loc în tren, respectând dreptul la clas i serviciile asigurate prin legitima ia 
sa de c torie.   

   (2) La trenurile cu regim de rezervare a locurilor, c torul poate ocupa numai locurile înscrise în 
legitima ia de c torie.   
   (3) Modalit ile de rezervare a locurilor în trenuri sunt reglementate de operatorul de transport 
feroviar i aduse la cuno tin  publicului c tor prin Mersul trenurilor de c tori.   
   (4) În condi iile stabilite prin Normele uniforme sau prin reglement rile proprii ale operatorilor de 
transport feroviar, c torul poate s  utilizeze un loc la o clas  superioar , servicii superioare ori un 
tren de categorie superioar  celor indicate pe legitima ia de c torie sau poate cere s  i se modifice 
itinerarul, cu achitarea diferen elor tarifare. (Norme uniforme c tori 29 i 30)   
   (5) C torul care nu poate ob ine loc i nu consimte s  c toreasc  în picioare are dreptul s  cear  
restituirea contravalorii legitima iei de c torie pentru parcursul neefectuat, amânarea c toriei sau 

 pl teasc  diferen a pentru c toria la o clas  superioar , conform prevederilor Normelor uniforme 
ori ale reglement rilor proprii ale operatorilor de transport feroviar. (Norme uniforme c tori 31)   
   (6) În cazul în care c torul nu poate ocupa locul rezervat potrivit legitima iei de c torie, agentul 
operatorului de transport feroviar este obligat s  îi asigure alt loc, în limita locurilor disponibile din tren, 
conform prevederilor Normelor uniforme sau reglement rilor proprii ale operatorilor de transport 
feroviar. În cazul în care nu i se poate asigura loc, se restituie tariful tichetului de rezervare. Cererea 
de restituire a tarifului se adreseaz  operatorului de transport feroviar, care suport i cheltuielile de 
transmitere a acestuia prin po . (Norme uniforme c tori 32)   
   (7) La trenurile f  regim de rezervare, în condi iile Normelor uniforme sau ale reglement rilor 
proprii ale operatorilor de transport feroviar, se pot rezerva compartimente întregi. (Norme uniforme 

tori 33)"   
    Norme uniforme c tori 29   
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   29.1. Pentru c toria cu loc rezervat la trenurile de c tori cu regim de rezervare a locurilor, 
torul trebuie s  posede legitima ie de c torie valabil  la rangul de tren respectiv, pentru clasa i 

rela ia pe care circul , i tichetul de rezervare a locului.   
   29.2. Când un c tor utilizeaz  mai mult de un tren cu regim de rezervare pentru deplasarea între 
sta ia de cale ferat  de plecare i sta ia de cale ferat  de destina ie, se va tarifa câte un tichet de 
rezervare a locului pentru fiecare tren cu regim de rezervare la care se asigur  loc rezervat.   
    Norme uniforme c tori 30   
   30.1. C torii pot solicita c toria:   
   - la o clas  superioar ;   
   - pe o rut  mai lung ;   
   - cu un tren de rang superior;   
   - cu plata diferen ei de clas , a diferen ei de rut , respectiv a diferen ei de rang de tren, numai la 
trenurile operatorului de transport feroviar public de c tori la care are valabil  legitima ia de 

torie.   
   30.2. Diferen ele de tarif pot fi cerute la sta ia de cale ferat  de plecare, la o sta ie de cale ferat  din 
parcurs sau la agentul operatorului de transport feroviar public de c tori care deserve te acel tren.   
    Norme uniforme c tori 31   
   31.1. În cazul pierderii trenului sau al lipsei locului în trenul respectiv, c torul are dreptul s  cear  
restituirea tarifului pl tit, viza pentru amânarea c toriei sau c toria la o clas  superioar  cu 
achitarea diferen elor tarifare, cu respectarea condi iilor prev zute în reglement rile proprii ale 
operatorului de transport feroviar public de c tori.   
   31.2. De asemenea, în cazul în care c torul dore te s  c toreasc  cu un tren care circul  înainte 
de trenul pentru care i-a procurat legitima ia de c torie, are dreptul s  cear  viza pentru anticiparea 

toriei, indiferent de data pentru care aceasta a fost emis .   
   31.3. Viza pentru amânarea sau anticiparea c toriei nu anuleaz  dreptul de întrerupere dat de 
legitima ia de c torie respectiv .   
   a. Prin amânarea c toriei nu se prelunge te termenul de valabilitate al legitima iilor cu durat  fix  - 
bilet de c torie grup, bilet de c torie circuit, bilet de c torie dus/întors etc.;   
   b. Viza de anticipare nu se acord  pentru legitima iile de c torie cu durat  fix  - abonamente, 
cartea VSD etc.   
    Norme uniforme c tori 32   
    În situa iile în care operatorul de transport feroviar public de c tori este nevoit, datorit  situa iilor 
din exploatare, s  modifice compunerea trenurilor de c tori sau tipul vagoanelor/automotoarelor din 
compunerea trenurilor, acesta este obligat s  redistribuie, pe locuri libere, c torii care au procurat 
deja legitima ii de c torie. Agentul operatorului de transport feroviar public de c tori va înscrie pe 
verso-ul legitima iei de c torie noul loc ocupat de c tor, urmat de men iunea "redistribuit".   
    Norme uniforme c tori 33   
   33.1. În sta iile de îndrumare a trenurilor f  regim de rezervare pe întreaga distan  sau a 
vagoanelor directe se pot rezerva, dac  posibilit ile traficului permit, compartimente întregi. 
Compartimentele rezervate se eticheteaz  de sta ia respectiv  indicându-se legitima ia emis . 
Persoanele care ocupa efectiv locuri în compartimentul rezervat pot prezenta orice fel de legitima ie 
de c torie - gratuite, cu reducere, tarif integral - valabile la trenul respectiv, îns  completarea pân  la 
num rul de locuri din compartiment se face numai cu achitarea tarifului integral valabil la trenul i 
clasa respectiv .   
   33.2. În cazul în care compartimentul nu se ocup  pân  în momentul plec rii trenului, rezervarea 

cut  se consider  anulat . Locurile din compartiment se pun la dispozi ie publicului c tor imediat 
dup  plecarea trenului.   
   33.3. Pentru trenurile care circul  cu regim de rezervare facultativ  a locurilor pe o anumit  distan , 
se pot rezerva locuri cu urcare din sta iile de pe parcursul pe care trenul circul  f  regim de 
rezervare, cu achitarea tichetului de rezervare. Rezervarea locului se poate face în perioada de 
anticipare a vânz rii, mai pu in în ziua plec rii trenului.   
    Regulament:   
 

" ARTICOLUL 13 
Reduceri din tarifele de c tori   

(1) Copiii pân  la vârsta de 5 ani împlini i, pentru care nu se cere un loc separat, se transport  gratuit, 
 legitima ie de c torie.   

   (2) Copiii pân  la vârsta de 10 ani împlini i pl tesc 50% din tariful de transport i din suplimentul de 
tren, având drept la loc separat. La trenurile cu locuri rezervate pl tesc i tariful integral al tichetului.   
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   (3) Operatorul de transport feroviar poate acorda reduceri comerciale, reglementate prin tarife i 
aduse la cuno tin  publicului c tor prin publicare, conform art. 4 alin. (5). (Norme uniforme c tori 
34)   
   (4) Nici o reducere acordat  de operatorul de transport feroviar nu se mai poate aplica legitima iilor 
de c torie care se bucur  deja de o reducere din tariful întreg.   
   (5) C torii care beneficiaz  de reduceri trebuie s  prezinte, la cererea agentului operatorului de 
transport feroviar, dovada c  pot beneficia de reducerile respective. C torii care nu fac dovada c  
pot beneficia de reducerile respective vor fi considera i contravenien i i vor fi sanc iona i în 
conformitate cu prevederile legale."   
    Norme uniforme c tori 34.   
    Operatorul de transport feroviar public de c tori poate acorda i alte reduceri de tarife, care 
constau în "oferte speciale" de c torie pe perioade limitate de timp sau cu ocazia unor evenimente 
deosebite, reduceri ce se stabilesc de fiecare operator de transport feroviar public de c tori în parte 
i sunt aduse la cuno tin a publicului c tor.   

    Regulament:   
 

" ARTICOLUL 14 
Dreptul la transport   

(1) C torul trebuie s  posede o legitima ie de c torie valabil  la data, trenul, clasa i serviciul 
utilizat, ob inut  conform reglement rilor în vigoare. Celor care contravin acestei prevederi, operatorul 

de transport feroviar nu le recunoa te niciun drept i nu r spunde de eventualele daune suferite de 
ace tia.   

   (2) C torul este obligat s  p streze legitima ia de c torie asupra sa în tot timpul c toriei i s  o 
prezinte pentru verificare, la cerere, agentului operatorului de transport feroviar împuternicit în acest 
scop.   
   (3) Legitima iile de c torie care prezint  modific ri necertificate, conform prevederilor Normelor 
uniforme sau ale reglement rilor proprii ale operatorilor de transport feroviar, nu sunt valabile i sunt 
retrase de agen ii operatorului de transport feroviar. (Norme uniforme c tori 35)   
   (4) C torul care nu prezint  în tren o legitima ie de c torie valabil  este obligat s  pl teasc  
tariful de taxare în tren. În cazul în care refuz  plata tarifului de taxare în tren, este considerat 
contravenient i tratat potrivit legii.   
   (5) C torii contravenien i care nu pot fi legitima i pentru întocmirea procesului-verbal de 
contraven ie se predau organelor de ordine public  în prima sta ie de pe traseu, unde acestea exist , 
pentru identificare i sanc ionare.   
   (6) Verificarea legitima iilor de c torie în tren, în timpul sta ion rii în sta ii, se reglementeaz  prin 
reglement rile proprii ale operatorilor de transport feroviar."   
    Norme uniforme c tori 35   
   35.1. Sunt admise ca modific ri certificate pe legitima iile de c torie de c tre agentul operatorului 
de transport feroviar public de c tori cele f cute în leg tur  cu anticiparea/amânarea c toriei, 
valabilitatea pe alt  rut , în condi iile prezentelor norme sau a reglement rilor proprii ale operatorilor 
de transport feroviar public de c tori.   
   35.2. C torii care prezint  legitima ii de c torie cu alte modific ri decât cele prezentate la pct. 
35.1 sunt considera i ca fiind f  legitima ie de c torie i vor fi trata i dup  tariful biletelor de 

torie cu taxare în tren.   
    Regulament:   
 

" ARTICOLUL 15 
Întreruperea c toriei   

(1) Legitima ia de c torie d  dreptul, de regul , la o singur  întrerupere a c toriei, care trebuie s  
se încadreze în minimum 24 de ore de la plecarea trenului cu care a sosit c torul sau de la plecarea 

primului tren de leg tur  de acela i rang. Excep iile sunt prev zute în reglement rile proprii ale 
operatorilor de transport feroviar. (Norme uniforme C tori 36)   

   (2) Condi iile în care se acord  întreruperea c toriei sunt stabilite prin reglement ri proprii ale 
operatorilor de transport feroviar."   
    Norme uniforme c tori 36   
    Prin întreruperea c toriei nu se prelunge te termenul de valabilitate al legitima iilor cu durat  fix  - 
abonamente, cartea VSD etc.   
    Regulament:   
 



  
 

10 

" ARTICOLUL 17 
Bagaje de mân    

(1) C torul poate s  ia cu el în vagoanele de c tori, în mod gratuit, bagaje de mân . Bagajele de 
mân  trebuie s  fie u or de manipulat i bine ambalate, astfel încât s  nu fie posibil  scurgerea 

con inutului, avarierea sau murd rirea vagoanelor ori incomodarea celorlal i c tori.   
   (2) Fiecare c tor dispune, pentru bagajele sale de mân , doar de spa iul situat deasupra locului pe 
care îl ocup  sau de un spa iu echivalent în boxa pentru bagaje a vagoanelor. Masa total  a bagajelor 
de mân  admis  pentru fiecare loc ocupat este de 30 kg. (Norme uniforme c tori 37)   
   (3) În vagoanele de c tori nu pot fi introduse ca bagaje:   
   a) materiile i obiectele excluse de la transportul de bagaje;   
   b) obiectele de natur  s  stânjeneasc  sau s  incomodeze c torii ori s  cauzeze o pagub  

torilor, operatorului de transport feroviar sau administratorului/gestionarului de infrastructur  
feroviar ;   
   c) obiectele interzise prin actele normative ale autorit ilor administrative;   
   d) viet ile, potrivit art. 18.   
   (4) Operatorul de transport feroviar are dreptul s  se asigure pentru motive întemeiate, în prezen a 

torului, de natura obiectelor introduse în vagoanele de c tori sau în spa iile acestuia. Aceasta nu 
 dreptul operatorului de transport feroviar s  perchezi ioneze bagajele c torului, decât cu acordul 

acestuia din urm . Dac  nu este posibil s  se identifice persoana de in toare a obiectelor supuse 
verific rii, operatorul de transport feroviar efectueaz  verificarea în prezen a organelor de ordine 
public .   
   (5) Supravegherea obiectelor pe care c torul le ia cu el în vagon revine acestuia.   
   (6) C torul este r spunz tor de orice pagub  cauzat  de obiectele i viet ile pe care le ia cu el în 
vagon.   
   (7) Aceste dispozi ii nu influen eaz  r spunderea pe care o poate avea operatorul de transport 
feroviar, potrivit art. 22.   
   (8) Bagajele de mân  care dep esc condi iile impuse prin alin. (2) se trateaz  conform 
reglement rilor proprii ale operatorilor de transport feroviar.   
   (9) Reglement rile privind bagajele uitate în tren vor fi cuprinse în Normele uniforme, precum i în 
reglement rile proprii ale operatorului de transport feroviar, care vor fi aduse la cuno tin  c torilor, 
cu respectarea prevederilor legale în vigoare. (Norme uniforme c tori 38)"   
    Norme uniforme c tori 37   
    În vagoanele de clasa a 2-a c torul poate s i ia, în plus, i o pereche de schiuri, dac  nu îi 
incomodeaz  pe ceilal i c tori.   
    Norme uniforme c tori 38   
    Bagajele uitate în tren i g site de agen ii operatorilor de transport feroviar public de c tori, vor fi 
depuse la sta ia de domiciliu, respectiv sta ia final  a trenului, cu respectarea reglement rilor privind 
modul de p strare i valorificare care sunt prev zute în reglement rile proprii ale operatorilor de 
transport feroviar public de c tori.   
    Regulament:   
 

" ARTICOLUL 18 
Transportul viet ilor în vagoanele de c tori   

(1) Animalele, p rile, reptilele, pe tii i insectele vii nu pot fi transportate, de regul , în vagoanele de 
tori.   

   (2) Excep iile de la prevederile alin. (1) se stabilesc prin Normele uniforme. (Norme uniforme c tori 
39 i 40)"   
    Norme uniforme c tori 39   
    În vagoanele de c tori pot fi primi i la transport câini înso i.   
   39.1. Transportul câinilor înso i, este admis numai pentru cei prev zu i cu botni , inu i în les  pe 
podeaua vagonului, în compartimente, în vagoane la clasa a 2-a, dac  nici un c tor nu protesteaz . 
În caz de obiec ii ridicate de c tori, agentul operatorului de transport feroviar public de c tori sau 
organul de control, în cazuri bine justificate, poate interzice c toria cu aceste animale.   
   39.2. C torul, proprietar al câinelui, este obligat s  men in  cur enia pe toat  durata c toriei, 
având asupra sa materiale de igienizare, în caz contrar va fi tratat conform reglement rilor legale în 
vigoare.   
   39.3. Condi iile i tarifele pentru transportul viet ilor în vagoanele de c tori sunt stabilite de fiecare 
operator de transport feroviar public de c tori în reglement rile proprii.   
    Norme uniforme c tori 40   
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    Câinii, pisicile i animalele mici, purtate pe bra e, precum i p rile mici în colivii se pot transporta, 
 plat , dac  nici un c tor nu protesteaz . În caz de obiec ii ridicate de c tori, agentul 

operatorului de transport feroviar public de c tori sau organul de control, în cazuri bine justificate, 
poate interzice c toria cu aceste animale.   
    Regulament:   
 

" ARTICOLUL 19 
Alte forme de contractare a transporturilor de c tori   

(1) Operatorul de transport feroviar poate face servicii de transport combinat i/sau multimodal.   
   (2) Normele uniforme reglementeaz  modul de executare a acestor servicii. (Norme uniforme 

tori 41)"   
    Norme uniforme c tori 41   
    La stabilirea serviciilor de transport combinat i/sau multimodal operatorii de transport feroviar 
public de c tori vor face publice prin mass-media i prin afi are în sta ii condi iile de utilizare a 
acestor servicii, precum i reglement rile de utilizare a acestora.   
    Regulament:   
 

" ARTICOLUL 20 
Informarea c torilor. Mersul trenurilor de c tori   

(1) Administratorul/gestionarul infrastructurii feroviare va afi a la loc vizibil, în sta ii, Mersul trenurilor 
de c tori. Administratorul/gestionarul infrastructurii feroviare va anun a pentru c tori, prin sta iile de 

amplificare, sosirea, sta ionarea i plecarea trenurilor din sta ie. Operatorul de transport feroviar va 
afi a la loc vizibil tarifele de transport pentru c tori. (Norme Uniforme C tori 42 i 43)   

   (2) În sta iile de c tori trebuie s  existe ghi eu de informa ii, panouri de informa ii care afi eaz  
compunerea trenurilor, principalele leg turi între trenuri i alte informa ii utile c torilor. Sta iile cu 
ghi eu de informa ii se stabilesc de operatorul de transport feroviar sau de administratorul/gestionarul 
de infrastructurii feroviare, dup  caz. (Norme uniforme c tori 44)   
   (3) Trenurile care circul  cu ordin special, care se pun sau se retrag din circula ie în condi iile 
stabilite de operatorul de transport feroviar se afi eaz  în spa iul rezervat Mersului trenurilor de 

tori.   
   (4) În sta iile în care fluxul de c tori este mare, trebuie s  existe cel pu in un ghi eu special de 
eliberare a legitima iilor de c torie pentru: femeile gravide, femeile cu copii în bra e, persoanele care 
din motive de s tate nu pot a tepta la rând pentru eliberarea legitima iei, c torii al c ror tren 
pleac  în mai pu in de 20 de minute. Operatorul de transport feroviar va aduce la cuno tin  

torilor, prin mijloace specifice de informare, existen a acestor ghi ee speciale."   
    Norme uniforme c tori 42   
   42.1. Afi area în sta ii a Mersului trenurilor de c tori se va face la loc vizibil pe peronul central. 
Tabloul cu afi area Mersului trenurilor de c tori va cuprinde num rul trenului, categoria acestuia, 
rela ia pe care circul , ora de sosire, ora de plecare, linia de garare, minute de sta ionare i alte 
informa ii referitoare la circula ia trenurilor - circul  cu ordin special, circul  în perioada .... etc.   
   42.2. Trenurile suplimentare sunt trenuri neprev zute în tabloul de afi are a mersului trenurilor. 
Acestea vor fi afi ate separat, sub mersul trenurilor cu subtitlul "trenuri suplimentare", la loc vizibil, în 
mod similar trenurilor prev zute în mersul trenurilor, men ionându-se în plus perioada pe care acestea 
circul .   
    Norme uniforme c tori 43   
   43.1. În sta iile de îndrumare a trenurilor de c tori, precum i în sta iile cu opriri mai mari de 5 
minute, înainte de plecarea trenurilor, c torii sunt aviza i prin sta ia de amplificare sau verbal asupra 
orelor de plecare a fiec rui tren.   
   43.2. În acela i mod se face avizarea i pentru trenurile care sosesc, indicându-se num rul trenului, 
direc ia de circula ie, precum i linia de sosire. În cadrul aviz rii la sosirea sau plecarea trenurilor, 

torii vor fi informa i i despre compunerea, ordinea vagoanelor i despre numerotarea vagoanelor.   
    Norme uniforme c tori 44   
   44.1. Informarea c torilor despre posibilitatea de orientare în sta ie, despre trenul care îi 
intereseaz , precum i despre alte condi ii de c torie se face cu ajutorul indicatoarelor, tablourilor de 
sosire i de plecare a trenurilor, avizelor scrise, anun urilor prin sta ia de amplificare sau verbal. În 
incinta sta iilor de cale ferat i a agen iilor de voiaj trebuie s  fie afi ate tablouri cu Mersul trenurilor 
de c tori.   
   44.2. Informa iile care se transmit prin sta ia de amplificare trebuie s  fie formulate din timp i 
transmise clar, la momentul potrivit, iar pentru trenurile interna ionale, informa iile se vor transmite i în 
una sau mai multe limbi de circula ie interna ional .   
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   44.3. Informa iile verbale se transmit de c tre agen ii administratorului/gestionarului de infrastructur  
feroviar i/sau de operatorii de transport feroviar public de c tori, iar în sta iile cu trafic intens i de 

tre salaria i anume îns rcina i cu informarea c torilor.   
   44.4. În sta iile cu trafic intens de c tori func ioneaz  birouri de informa ii, încadrate cu salaria i 
având o preg tire corespunz toare, care, pe lâng  informarea c torilor, aplic i vize pe legitima iile 
de c torie.   
    Regulament:   
 

" ARTICOLUL 21 
Restituirea contravalorii încasate a transportului neefectuat 

integral sau par ial   
Restituirea contravalorii încasate a transportului neefectuat integral sau par ial se face conform 

prevederilor Normelor uniforme i reglement rilor proprii ale operatorilor de transport feroviar. (Norme 
uniforme c tori 45-51)"   

    Norme uniforme c tori 45   
    Tariful de transport se restituie în totalitate sau par ial, când:   
   a) legitima ia de c torie nu a fost utilizat  sau a fost utilizat  par ial;   
   b) datorit  lipsei de loc, legitima ia a fost utilizat  într-o clas  sau un tren de categorie inferioar  
celei men ionate pe legitima ie, exceptând cazurile când c torul solicit  de bun  voie c toria într-o 
clas  sau cu un tren de categorie inferioar .   
    Norme uniforme c tori 46   
   46.1. Tariful de transport se restituie integral, inclusiv tichetul de rezervare, în cazurile în care trenul 
pentru care s-a emis legitima ia de c torie nu mai circul , sau în situa ii de for  major .   
   46.2. Tarifele de transport se restituie par ial, în cazuri de:   
   a) întreruperi de circula ie,   
   b) suprim ri de trenuri;   
   c) pierderea leg turilor;   
   d) îmboln vire în parcurs;   
   e) renun are la efectuarea c toriei integrale,   
    îns  numai pentru por iunea de traseu neparcurs .   
   46.3. Pentru situa iile prev zute la pct. 46.2 lit. d) i e) la calculul tarifelor de restituit se re ine tariful 
de procesare care reprezint  10% din tariful de transport r mas de restituit.   
    Norme uniforme c tori 47   
   47.1. Tariful legitima iilor de c torie emise de sta ii sau agen ii de voiaj se restituie cu re inerea 
tarifului de procesare care reprezint  10% din tariful de transport. Restituirea se face la cererea 
verbal  a c torului, indiferent de motive, cu condi ia de a prezenta legitima ia de c torie la agentul 
operatorului de transport feroviar public de c tori din unitatea emitent  în termen de maximum 1 
(una) or  de la plecarea trenului pentru care a fost eliberat . Legitima iile de c torie eliberate de 
agen iile de voiaj se pot prezenta pentru restituire efului agen iei de voiaj respective, în termen de 
maximum 2 (dou ) ore de la plecarea trenului.   
   47.2. Legitima iile de c torie emise pentru trenurile care pleac  dup  ora de închidere a agen iilor 
de voiaj trebuie prezentate, în termen de 1 (una) or  de la plecarea trenului, agentului operatorului de 
transport feroviar public de c tori din sta ia cf, pentru a fi vizate ca neutilizare, apoi efului agen iei 
de voiaj pentru aprobarea restituirii, în prima zi lucr toare, în termen de 2 (dou ) ore de la deschiderea 
agen iei.   
   47.3. Tariful tichetului de rezervare nu se restituie.   
    Norme uniforme c tori 48   
   48.1. Dup  expirarea acestor termene, restituirea se poate solicita numai pe baza de cerere scris , 
la care se anexeaz  legitima ia, vizat  sau nu de neutilizare - dup  caz, precum i un act oficial din 
care s  rezulte c  persoana respectiv  a fost în imposibilitate de a se prezenta la timp, pentru 
aplicarea vizei de neutilizare sau pentru solicitarea restituirii, din cauz  de boal , accident, a fost 
re inut  de autorit i sau din alte asemenea cauze.   
   48.2. Cererea se prezint  la agentului operatorului de transport feroviar public de c tori din 
unitatea emitent , respectiv efului agen iei de voiaj pentru legitima iile de c torie emise de agen iile 
de voiaj în termen de 3 (trei) zile de la plecarea trenului pentru care a fost emis  legitima ia de 

torie. Cererile prezentate dup  expirarea acestui termen se rezolva de c tre organele ierarhice 
superioare ale subunit ilor ar tate mai sus, restituirea f cându-se pe cale de ordonan are, dup  ce sa 
stabilit temeinicia motivului cererii de restituire.   
   48.3. Comisionul încasat de agen iile de voiaj, de regul , nu se restituie. În anumite cazuri 
conducerea operatorului de transport feroviar public de c tori poate aproba restituirea acestuia.   
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    Norme uniforme c tori 49   
   49.1. Tariful suplimentul de pat/cu et  se restituie în urm toarele cazuri:   
   a) când vagonul de dormit/cu et  pentru care a fost emis suplimentul nu mai circul  pe întreaga 
distan ;   
   b) când c torul s-a îmboln vit, a suferit vreun accident sau a fost re inut de autorit i;   
   c) când c torul renun  la c torie;   
   d) când c torul amân  plecarea i cere preschimbarea suplimentului de pat/cu et  pentru alt  zi.   
   49.2. Pentru cazurile prev zute la pct. 49.1 lit. a) i b) restituirea se face integral, pe baza cererii 
scrise a c torului, la care se anexeaz  suplimentul de pat/cu et i un act oficial din care s  rezulte 

 a fost în unul dintre cazurile enumerate la lit. b).   
   49.3. Pentru cazurile prev zute la pct. 49.1 lit. c) i d) tariful suplimentului de pat/cu et  se restituie 
în urm toarele condi ii:   
   a) dac  suplimentul se prezint  cel mai târziu cu o zi înainte de plecarea trenului, tariful 
suplimentului se restituie cu re inerea tarifului de procesare care reprezint  10% din tariful 
suplimentului de pat/cu et ;   
   b) dac  suplimentul se prezint  mai târziu, cu cel mult o or  înainte de plecarea trenului din sta ia de 
formare, se restituie numai 50% din tariful încasat;   
   c) dup  expirarea termenului prev zut la lit. b) tariful suplimentului de pat/cu et  nu se mai restituie.   
   49.4. Dac  locul pl tit nu se ocup  în interval de 1 (una) or  de la plecarea trenului din sta ia de 
îndrumare sau din sta ia din parcurs indicat  pe suplimentul de pat/cu et , locul se consider  liber.   
   49.5. Cererile de restituire a suplimentelor de pat/cu et , pentru cazuri neprev zute mai sus, vor fi 
rezolvate de c tre organele ierarhic superioare unit ilor emitente, numai cu avizul societ ii 
comerciale prestatoare de servicii privind vagoanele de dormit, cu et i restaurant, care urma s  
efectueze presta ia.   
    Norme uniforme c tori 50   
   50.1. Regulile privind restituirea tarifelor de transport vor fi aduse la cuno tin a publicului c tor.   
   50.2. Legitima iile de c torie vizate cu valabilitate pentru alt tren decât cel la care acestea au fost 
emise, respectiv vizate de anticipare, amânare sau întrerupere a c toriei, care nu se mai utilizeaz , 
se vor trata ca i cum ele au fost emise pentru trenul la care au fost f cute valabile prin viza aplicat .   
   50.3. Restituirea par ial , numai pentru parcursul neefectuat, se face de:   
   a) sta ia unde s-a întrerupt c toria, atunci când c torul nu dore te înapoierea în sta ia de 
plecare;   
   b) unitatea de unde s-a procurat legitima ia de c torie respectiv , în baza vizei de neutilizare 
par ial , înscris  pe legitima ia de c torie de c tre eful sta iei de întrerupere, în cazul în care 

torul dore te înapoierea în sta ia de plecare.   
    Calcularea tarifului pentru parcursul nestr tut se face sc zându-se din tariful total al c toriei, 
tariful pe distan a str tut , din suma rezultat  re inându-se 10% ca tarif de procesare.   
   50.4. Legitima iile de c torie emise pe baz  de cecuri sau de alte instrumente de plat  se restituie 
numai prin organele ierarhice superioare unit ii, pe cale de ordonan are, în contul agentului economic 
sau persoanei fizice care le-a cump rat, numai dac  sunt prev zute cu viza de neutilizare total  sau 
par ial  aplicat  pe legitima iile respective de eful sta iei de plecare sau întrerupere.   
    Norme uniforme c tori 51   
    În cazul trenurilor care circulau pe rut  ocolit , când se reia circula ia pe por iunile de linie care au 
fost închise accidental, restituirile diferen elor de rut  solicitate de c tori, pentru legitima iile de 

torie procurate pe ruta ocolitoare, anticipat redeschiderii traficului pe ruta ini ial , se fac astfel:   
   a) în situa ia în care c torul solicit  restituirea diferen ei de rut  înainte de începerea c toriei, 
restituirea se va face în baza solicit rii verbale a c torului f cut  la unitatea care a emis legitima ia 
de c torie, tariful de restituit calculându-se ca diferen a dintre tariful încasat ini ial pe ruta ocolitoare 
i tariful legitima iei de c torie pe ruta redeschis , re inându-se legitima ia emis  ini ial i 

înmânându-se c torului o legitima ie de c torie valabil  pe ruta redeschis . Legitima ia re inut  se 
va trata conform prevederilor proprii ale operatorului de transport feroviar public de c tori;   
   b) în situa ia în care c torul solicit  restituirea diferen ei de rut  dup  efectuarea c toriei pe ruta 
redeschis  în baza legitima iei emise pe rut  ocolitoare, restituirea se va face pe baza cererii scrise a 

torului, depus  la agentul operatorului de transport feroviar public de c tori desemnat cu 
aceast  sarcin  sau la agen ia de voiaj de destina ie, la care va anexa legitima ia de c torie în baza 

reia a c torit. Restituirea se efectueaz  cu respectarea prevederilor de la lit. a) de organele 
ierarhic superioare unit ii care a emis legitima ia, suma rezultat  a fi restituit  fiind transmis  cu 
mandat po tal, cu suportarea de c tre operatorul de transport feroviar public de c tori a cheltuielilor 
cu spezele po tale.   
    Regulament:   
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" ARTICOLUL 23 

Daune-interese în caz de deces al c torului   
(1) În cazul decesului c torului, în condi iile alin. (1) al art. 22, daunele-interese cuprind:   

   a) cheltuielile rezultate în urma decesului, în special cele pentru transportul cadavrului, pentru 
înmormântare sau pentru incinerare;   
   b) dac  decesul nu s-a produs imediat, daunele-interese sunt cele prev zute la art. 24. (Norme 
uniforme c tori 52)   
   (2) Dac , în urma decesului, r mân lipsite de sus in tor persoane fa  de care c torul avea sau 
are în viitor obliga ia de între inere în virtutea legii, aceste persoane au dreptul s  primeasc  o 
indemniza ie sau o rent , dup  caz, pentru aceast  pierdere.   
   (3) Ac iunea în daune-interese a persoanelor pe care c torul le între inea f  a fi obligat prin lege 
se exercit  în condi iile legii."   
    Norme uniforme c tori 52   
    Dac  accidentul care a cauzat moartea s-a produs din vina administratorului/gestionarului 
infrastructurii feroviare i/sau operatorului de transport feroviar public de c tori, ace tia sunt obliga i 

 întocmeasc , în baza declara iilor celui îndrept it, formularul "Raport de accident". În acest raport 
se vor înscrie, obligatoriu, elemente care au cauzat decesul, dac  acesta a survenit imediat sau 
ulterior accidentului.   
    Regulament:   
 

" ARTICOLUL 25 
Repararea altor prejudicii   

Operatorul de transport feroviar va pl ti daune-interese i pentru alte prejudicii decât cele prev zute la 
art. 23 i art. 24, potrivit prevederilor legale referitoare la r spunderea civil . (Norme uniforme c tori 

53)"   
    Norme uniforme c tori 53   
    Orice alt prejudiciu de natura moral  sau fizic  pe care cel îndrept it îl solicit  în plus se acord  
numai în baza unei hot râri judec tore ti.   
    Regulament:   
 

" ARTICOLUL 26 
Forma i limitarea daunelor-interese în caz de deces 

sau de r nire a c torului   
(1) Daunele-interese prev zute la alin. (2) al art. 23 trebuie acordate sub form  de sum  global , în 

cazul indemniza iei. (Norme uniforme c tori 54)   
   (2) Alocarea unei rente în cazul prev zut la alin. (2) al art. 23 se poate acorda, la cerere, în condi iile 
legii.   
   (3) Totalul daunelor-interese care urmeaz  a fi acordate potrivit alin. (1) se stabile te în conformitate 
cu prevederile legale. În aplicarea prezentului regulament se fixeaz  pentru fiecare c tor o limit  
maxim  în lei a echivalentului de 75.000 euro în sum  global  sau sub form  de rent  anual  
corespunz toare acestei sume globale."   
    Norme uniforme c tori 54   
    Aceast  sum  poate fi acordat , potrivit legisla iei în vigoare, fie în sum  global , fie sub forma unei 
rente, la cererea celui îndrept it sau din ini iativa celui vinovat.   
    Regulament:   
 

" ARTICOLUL 74 
Transportul mesageriei   

(1) Transportul mesageriei pe c ile ferate române se face în vagoane speciale, de c tre societ ile 
comerciale care au în obiectul de activitate transportul mesageriei pe c ile ferate române.   

   (2) Vagoanele speciale pentru transportul mesageriei se ata eaz  la trenurile în circula ie ale 
operatorilor de transport feroviar de marf  sau de c tori.   
   (3) Ata area vagoanelor la trenurile de c tori se face pe baz  de contract, încheiat între societatea 
comercial i operatorul de transport feroviar de c tori.   
   (4) Prin Normele uniforme se vor stabili condi iile minimale de desf urare a activit ii de mesagerie, 
obliga iile operatorilor de mesagerie i ale clien ilor. (Norme uniforme c tori 55)"   
    Norme uniforme c tori 55   
   55.1. Activitatea de mesagerie poate fi desf urat  de societ i comerciale care sunt autorizate i 
licen iate de Autoritatea Feroviar  Român  - AFER.   
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   55.2. Societ ile comerciale care desf oar  activitate de mesagerie vor face publice tarifele i 
condi iile generale de acceptare la transport a mesageriei.   
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    REGULAMENT  
privind transportul pe c ile ferate din România   
 

" ARTICOLUL 4 
Tarife de transport   

(1) Stabilirea sau modificarea tarifelor de transport feroviar de c tori se face conform reglement rilor 
legale în vigoare.   

   (2) Tarifele de transport feroviar de marf  se formeaz  liber pe pia .   
   (3) Tarifele de transport feroviar intr  în vigoare dup  publicare i/sau, în cazul tarifelor de c tori, 
dup  afi are la casele de bilete i la celelalte puncte unde se vând legitima ii de c torie.   
   (4) Pre ul presta iei de transport se stabile te conform tarifelor operatorilor de transport feroviar în 
vigoare în momentul încheierii contractului de transport.   
   (5) Tarifele de transport feroviar se public . Tarifele de c tori sunt aduse la cuno tin  public  prin 
afi are în locurile unde se vând legitima ii de c torie i pot fi aduse la cuno tin i prin mijloace de 
informare în mas . Condi iile de publicare se vor stabili prin Normele uniforme. (Norme uniforme marf  
1)   
   (6) Operatorii de transport feroviar pot acorda facilit i sau reduceri tarifare pe baza prevederilor 
unor acte normative, numai dac  autoritatea, agentul, respectiv persoana juridic  ce a solicitat 
facilitatea sau reducerea asigur  compens rile aferente.   
   (7) În scopuri comerciale, pe baza unor conven ii încheiate între operatorii de transport feroviar i 
clien i se pot acorda reduceri tarifare sau se pot practica alte tarife decât cele publicate, cu excep ia 
transportului feroviar de c tori. Publicarea acestora nu este obligatorie.   
   (8) Operatorii de transport feroviar de marf  sunt în drept s  perceap i alte sume, neprev zute în 
tarife, ca urmare a unor costuri suplimentare care cad în sarcina clien ilor. Aceste sume se înscriu 
distinct pe documentul de transport i trebuie justificate cu acte doveditoare.   
   (9) Tarifele, normele i instruc iunile de serviciu nu pot deroga de la prevederile prezentului 
regulament.   
   (10) Operatorii de transport feroviar de c tori sunt în drept s  perceap i alte sume, calculate pe 
baz  de deviz pentru presta ii la cererea clientului. Aceste sume se încaseaz  pe baz  de factur  sau 
de alte documente financiare în uz."   
    Norme uniforme marf  1   
   1.1. Tarifele de transport i condi iile de aplicare a acestora se public  în Buletinul Comercial CFR 
i/sau pe site-ul operatorului de transport feroviar de marf .   

   1.2. La publicarea tarifelor i a modific rilor la acestea, operatorii de transport feroviar de marf  
comunic i data de aplicare a acestora.   
    Regulament:   
 

" ARTICOLUL 34 
Condi iile de acceptare la transport   

(1) Operatorul de transport feroviar poate accepta la transport orice m rfuri al c ror transport nu este 
interzis prin dispozi ii legale.   

   (2) M rfurile pentru care sunt stabilite condi ii speciale prin dispozi ii legale pot fi transportate în 
condi iile prev zute de aceste dispozi ii. (Norme uniforme marf  2)   
   (3) M rfurile periculoase sunt admise la transport în condi iile Regulamentului privind transportul 
interna ional feroviar al m rfurilor periculoase (RID) - Apendice C la Conven ia privind transporturile 
interna ionale feroviare (COTIF). (Norme uniforme marf  3 i 4)"   
    Norme uniforme marf  2   
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    Pentru m rfurile derulate prin porturi, înc rcarea i expediere acestora se vor efectua pe baza 
acceptelor portuare.   
    Norme uniforme marf  3   
    Pentru transportul m rfurilor periculoase pe c ile ferate din România se aplic , pe lâng  RID, 
normele i dispozi iile emise de autorit ile de stat competente.   
    Norme uniforme marf  4   
    În cazul transportului de m rfuri periculoase, expeditorul pred  operatorului de transport feroviar de 
marf  instruc iuni scrise cu privire la m surile care trebuie aplicate în cazuri de urgen . Instruc iunile 
vor con ine informa ii despre caracteristicile m rfii, procedurile, materiale i echipamente de interven ie 
i protec ie a personalului i a mediului, respectiv de înl turare a efectelor produse de eventualele 

accidente.   
    Regulament:   
 

" ARTICOLUL 36 
Predarea la transport, înc rcarea i desc rcarea m rfurilor   

(1) Prin expedi ie se în elege marfa înc rcat  în mijlocul de transport, cu respectarea prevederilor 
prezentului regulament, înso it  de scrisoarea de tr sur . Expedi ie este i vehiculul feroviar care 

circul  pe ro i proprii, înso it de scrisoare de tr sur .   
   (2) Predarea-primirea expedi iilor se va efectua în cadrul programului de lucru al operatorului de 
transport feroviar, în locul i în condi iile stabilite prin comand  sau prin conven ii încheiate între 
operatorii de transport feroviar i clien i. (Norme uniforme marf  5)   
   (3) Expeditorul r spunde de exactitatea i identitatea m rfurilor ce se expediaz  în raport cu datele 
înscrise în actele de livrare i în scrisoarea de tr sur , precum i de integritatea m rfurilor înc rcate 
de el în mijloacele de transport.   
   (4) Expeditorul i operatorul de transport feroviar convin cine execut  înc rcarea i desc rcarea 

rfii. În lipsa unei conven ii, înc rcarea i desc rcarea revin operatorului de transport feroviar pentru 
colete, în timp ce pentru vagoane complete i unit i de transport intermodal înc rcarea îi incumb  
expeditorului i desc rcarea, destinatarului.   
   (5) Cu excep ia cazului în care înc rcarea se face de c tre operatorul de transport feroviar, 
expeditorul m rfii r spunde de toate consecin ele unei înc rc ri defectuoase a mijloacelor de transport 
i trebuie s  repare prejudiciul suferit din aceast  cauz , chiar dac  înc rcarea s-a f cut de alt  

persoan  în numele expeditorului. (Norme uniforme marf  6)   
   (6) Înc rcarea vagoanelor de marf , dimensiunile înc rc turii, modul de înc rcare i stivuire a 
înc rc turii, asigurarea înc rc turilor i transporturile excep ionale se efectueaz  conform prevederilor 
Acordului asupra schimbului i utiliz rii vagoanelor de marf  între întreprinderile feroviare (RIV) - 
anexa nr. II "Înc rcarea vagoanelor de marf  (prescrip ii de înc rcare)". (Norme Uniforme Marf  7)   
   (7) Transportul m rfurilor perisabile i al viet ilor se face în conformitate cu prevederile legilor 
speciale în vigoare. Condi iile speciale i tehnologia de transport pe calea ferat  sunt cele stabilite prin 
Normele uniforme. (Norme uniforme marf  8)   
   (8) Expedi iile transportate în condi ii speciale se pot tarifa dup  tarife speciale.   
   (9) Vagoanele, unit ile de transport intermodal i rechizitele de înc rcare care apar in operatorului 
de transport feroviar ce se pun la dispozi ia expeditorului pentru înc rcare trebuie s  fie în bun  stare, 
curate i corespunz toare cu natura m rfii ce urmeaz  a fi înc rcat .   
   (10) Expeditorul trebuie s  verifice dac  mijloacele de transport i rechizitele de înc rcare puse la 
dispozi ia sa corespund transportului în bune condi ii.   
   (11) Dac  expeditorul încarc  mijlocul de transport sau folose te rechizitele de înc rcare f  
obiec iuni, opereaz  prezum ia c  acestea au fost corespunz toare. Expeditorul r spunde de 
consecin ele utiliz rii unor mijloace de transport nepotrivite cu felul m rfii i cu modul de prezentare a 
acesteia, chiar dup  predarea acestora c tre operatorul de transport feroviar.   
   (12) Operatorul de transport feroviar îi avizeaz  pe expeditori sau destinatari despre punerea la 
dispozi ie a mijloacelor de transport pentru înc rcare, respectiv desc rcare. Modul i condi iile de 
avizare se stabilesc de c tre operatorul de transport feroviar prin reglement ri proprii. Operatorul de 
transport feroviar nu este obligat s  ob in  de la clien i o confirmare a aviz rii punerii mijloacelor de 
transport la dispozi ie, cu excep ia cazurilor în care a convenit contrariul.   
   (13) Mijloacele de transport înc rcate trebuie s  fie predate de expeditor operatorului de transport 
feroviar cu u ile, clapele sau gurile de golire închise, p ile mobile i rechizitele montate.   
   (14) În cazurile i condi iile prev zute în Normele uniforme, operatorul de transport feroviar se 
îngrije te de dezinfectarea, dezinsec ia, cur area i sp larea vagoanelor care apar in acestuia, pe 
cheltuiala clientului. (Norme uniforme marf  9 - 19)   
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   (15) Transbordarea/transvazarea m rfurilor între vagoane de ecartament diferit ori în cazul defect rii 
vagoanelor sau în orice alt  împrejurare impus  de condi iile de exploatare se execut  de c tre 
operatorul de transport feroviar ori agen i autoriza i, în baza unei conven ii încheiate cu operatorul de 
transport feroviar. Transbordarea/transvazarea m rfurilor care necesit  mijloace sau condi ii speciale 
ori care prezint  un pericol deosebit pentru cei care le manipuleaz  se efectueaz , la cererea 
operatorului de transport feroviar, de c tre expeditor, destinatar sau de c tre agen i autoriza i.   
   (16) În cazul în care opera iile de înc rcare, desc rcare sau transbordare/transvazare a m rfurilor se 
efectueaz  de c tre expeditor, destinatar ori de c tre agen i autoriza i, ace tia r spund pentru 
degradarea m rfurilor, a mijloacelor de transport, a rechizitelor sau a instala iilor operatorilor de 
transport feroviar produs  din culpa lor, precum i pentru pierderea p ilor mobile datorit  nemont rii 
lor dup  înc rcare, desc rcare sau transbordare/transvazare."   
    Norme uniforme marf  5   
   5.1. Predarea-primirea expedi iilor de vagoane la i de la clien i se efectueaz  sub semn tur i 
tampil , prin înscrierea numelui, prenumelui i a func iei participan ilor la aceast  opera iune, cu un 

document a c rui form  va fi stabilit  de operatorul de transport feroviar de marf  prin reglement rile 
proprii.   
   5.2. La primirea expedi iilor de m rfuri periculoase pentru transport, operatorul de transport feroviar 
de marf  efectueaz i verific rile prev zute de Fi a UIC nr. 471-3.   
    Norme uniforme marf  6   
   6.1. În cazul producerii unor scurgeri sau sc ri de m rfuri periculoase din vagoane pe timpul 
transportului, expeditorul trebuie s  intervin , în cel mai scurt timp posibil, pentru înl turarea acestora, 
cu propria echip  de interven ie specializat , ori cu alt  echip  autorizat  în acest scop.   
   6.2. Dac  interven ia nu se poate realiza în timp util datorit  distan ei mari sau a altor cauze, 
expeditorul va indica operatorului de transport feroviar de marf  o echip  de interven ie autorizat , 
aflat  cât mai aproape de locul incidentului sau, dup  caz, va permite efectuarea urgent  a interven iei 
de o echip  de interven ie autorizat  cunoscut  de operator. Cheltuielile legate de interven ie vor fi 
suportate de partea vinovat .   
    Norme uniforme marf  7   
    M rfurile înc rcate în mijloacele de transport închise, sigilate de c tre expeditor, se iau în primire de 

tre operatorul de transport feroviar de marf  f  a se verifica felul m rfurilor înc rcate sau modul de 
înc rcare i de fixare al acestora în vagon. Se verific  numai dac  sigiliile corespund prevederilor 
legale în vigoare, sunt intacte i aplicate corect.   
    Norme uniforme marf  8   
   8.1. Condi iile speciale de transport pe calea ferat  al m rfurilor perisabile i al viet ilor sunt 
prev zute în:   
   a) Normele uniforme pentru transportul m rfurilor perisabile, anexa nr. 1 la prezentele norme 
uniforme;   
   b) Normele uniforme pentru transportul viet ilor, anexa nr. 2 la prezentele norme uniforme;   
   8.2. Transportul m rfurilor perisabile i al viet ilor pe calea ferat  se face cu vagoane, construite 
special pentru transportul acestor m rfuri, în conformitate cu prescrip iile "Acordului asupra schimbului 
i utiliz rii vagoanelor de marf  între întreprinderile feroviare" (RIV).   

    Norme uniforme marf  9   
   9.1. Dezinfectarea vagoanelor este obligatorie dup  efectuarea transporturilor de m rfuri care, prin 
natura lor, pot infecta vagonul. Dezinfectarea acestor vagoane se executa în unit i specializate.   
   9.2. Dezinfectarea vagoanelor operatorului de transport feroviar de marf  se face, dup  desc rcare, 
cu perceperea de la expeditor sau destinatar, în func ie de în elegerile cu ace tia, a tarifului de 
dezinfectare i a tarifului de transport al vagonului gol de la sta ia de desc rcare pân  la sta ia care 
deserve te cea mai apropiat  unitate specializat  pentru dezinfectare. În lipsa unor în elegeri în acest 
sens între operatorul de transport feroviar de marf , expeditor i destinatar, tariful de dezinfectare i 
tariful de transport al vagonului gol de la sta ia de desc rcare pân  la sta ia care deserve te cea mai 
apropiat  unitate specializat  pentru dezinfectare se percep de la destinatar.   
    Norme uniforme marf  10   
    Lista m rfurilor care, prin natura lor, pot infecta sau infesta vagonul se stabile te de Agen ia de 

tate Public  din cadrul Ministerului Transporturilor, de comun acord cu organele sanitare i 
veterinare. Lista este prezentat  în anexa nr. 3 la prezentele normele uniforme.   
    Norme uniforme marf  11   
    Dezinsec ia i cur area vagoanelor sunt obligatorii dup  efectuarea transporturilor de produse 
agricole vegetale i derivatele lor, infestate de insecte.   
    Norme uniforme marf  12   
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   9.1. În cazul în care, în buletinul de analiz i în scrisoarea de tr sur  s-a specificat c  produsele 
agricole care urmeaz  s  fie transportate nu sunt infestate, iar în sta ia de destina ie, dup  
desc rcare, se constat  c  vagonul este infestat, atunci este obligatorie dezinsec ia.   
   9.2. Dezinsec ia vagoanelor operatorului de transport feroviar de marf  se face, dup  desc rcare, cu 
perceperea de la expeditor sau destinatar, în func ie de în elegerile dintre ace tia, a tarifului de 
dezinsec ie i a tarifului de transport al vagonului gol de la sta ia de desc rcare pân  la sta ia care 
deserve te cea mai apropiat  unitate specializat  pentru dezinsec ie. În lipsa unor în elegeri în acest 
sens între operatorul de transport feroviar de marf , expeditor i destinatar, tariful de dezinsec ie i 
tariful de transport al vagonului gol de la sta ia de desc rcare pân  la sta ia care deserve te cea mai 
apropiat  unitate specializat  pentru dezinsec ie se percep de la destinatar.   
    Norme uniforme marf  13   
    Sp larea prealabil  a vagoanelor-cistern  apar inând operatorului de transport feroviar de marf  
este necesar  în urm toarele cazuri:   
   a) în cazul în care vagonul-cistern  este destinat pentru înc rcarea unui alt produs decât cel pentru 
care este afectat vagonul i este impropriu pentru transportul produsului cu care urmeaz  s  fie 
înc rcat;   
   b) în cazul în care vagonul-cistern , destinat unui anumit produs, urmeaz  s  se încarce cu un 
produs pentru care este admis  înc rcarea în acest vagon, îns  con ine reziduuri sau impurit i, care 
îl fac impropriu pentru transportul produsului cu care urmeaz  s  fie înc rcat.   
    Norme uniforme marf  14   
    Sp larea vagoanelor-cistern  ale operatorului de transport feroviar de marf  pentru înc rcare, la 
cererea beneficiarilor, se execut  prin grija operatorului de transport feroviar de marf , în limita 
posibilit ilor, cu perceperea tarifului de sp lare i a tarifului de transport al vagonului gol de la sta ia 
de dirijare pân  la sta ia care deserve te cea mai apropiat  unitate specializat  pentru sp lare i de la 
aceast  din urm  sta ie pân  la sta ia în care urmeaz  s  fie înc rcat vagonul. Sp larea se face în 
cazul în care operatorul de transport feroviar de marf  nu dispune de vagoane-cistern  apte pentru 
transportul unui anumit produs, iar vagoanele disponibile necesit  sp larea conform Normelor 
Uniforme Marf  13.   
    Norme uniforme marf  15   
   15.1. Dac , din lips  de vagoane-cistern  ale operatorului de transport feroviar de marf , apte 
pentru transportul unui anumit produs, acestea se spal  de beneficiari pentru a face vagonul apt 
pentru înc rcarea produsului respectiv, tarifele de sp lare prev zute în tariful operatorului de transport 
feroviar de marf  nu se percep.   
   15.2. Pentru perioada de la punerea la dispozi ia clientului a vagoanelor-cistern  pentru sp lare i 
pân  la terminarea acestei opera ii, operatorul de transport feroviar de marf  poate percepe tariful de 
utilizare a vagonului, în conformitate cu reglement rile proprii.   
    Norme uniforme marf  16   
   16.1. În cazul în care vagoanele acoperite, descoperite sau vagoanele-cistern , apar inând 
operatorului de transport feroviar de marf  sau unui operator de transport feroviar str in, sunt utilizate 
pentru transportul m rfurilor care murd resc vagoanele, f cându-le improprii pentru transportul altor 

rfuri sau pentru transportul m rfurilor pentru care ele au fost destinate ini ial, f  o sp lare 
prealabil , se percepe, din oficiu, tariful de sp lare i tariful de transport al vagonului de la sta ia de 
desc rcare i pân  la sta ia de sp lare.   
   16.2. Lista m rfurilor care murd resc vagoanele, f cându-le improprii pentru transportul altor m rfuri 

 o sp lare prealabil  se stabile te de Agen ia de S tate Public  din cadrul Ministerului 
Transporturilor, de comun acord cu organele sanitare i veterinare. Lista este prezentat  în Anexa nr. 
4 la prezentele normele uniforme.   
    Norme uniforme marf  17   
   17.1. În cazul vagoanelor-cistern  la care, dup  desc rcare, se constat  reziduuri de marf , acestea 
vor fi primite de operatorul de transport feroviar de marf , numai cu plata de c tre destinatar a tarifului 
de sp lare i a tarifului de transport de la sta ia de desc rcare, pân  la cea mai apropiat  sta ie de 
sp lare.   
   17.2. Totu i, vagoanele se pot pune la dispozi ie pentru înc rcare, dac  un alt client din aceea i 
sta ie accept , prin men iune scris  pe documentul de predare-primire, s  cure e sau s  spele 
vagoanele, f cându-le apte pentru înc rcare. Pentru perioada de sta ionare a vagonului în vederea 
cur irii sau sp rii, operatorul de transport feroviar de marf  poate percepe tariful de utilizare de la 
destinatarul care nu le-a cur at sau sp lat, în conformitate cu reglement rile proprii.   
    Norme uniforme marf  18   
    Tariful pentru parcursul efectuat între sta ia de desc rcare i sta ia de sp lare, dezinfectare sau 
dezinsec ie, respectiv între sta ia de sp lare, dezinfectare sau dezinsec ie i sta ia de înc rcare, se 
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calculeaz  pentru distan a kilometric  pân  la cea mai apropiat  sta ie de sp lare, dezinsec ie sau 
dezinfectare, indiferent de sta ia unde s-a sp lat, dezinsectat sau dezinfectat efectiv vagonul 
respectiv.   
    Norme uniforme marf  19   
    Proprietarii mijloacelor de transport, al ii decât operatorii de transport feroviar de marf , se îngrijesc, 
pe cheltuiala lor, de cur area, sp larea, dezinfectarea sau dezinsectizarea vagoanelor proprii, dup  
desc rcarea acestora de m rfurile prev zute în anexele nr. 3 i 4 la prezentele normele uniforme, 
precum i în celelalte condi ii prev zute la Normele Uniforme Marf  9 - 18 astfel încât acestea s  fie 
apte pentru înc rcare, în conformitate cu normele stabilite de organele abilitate.   
    Regulament:   
 

" ARTICOLUL 38 
Scrisoarea de tr sur    

(1) Pentru expedi iile de vagoane, unit i de transport intermodal i colet rie, documentul de transport 
este scrisoarea de tr sur .   

   (2) Modelele scrisorii de tr sur i modul de completare a acestora se stabilesc prin Normele 
uniforme. (Norme uniforme marf  20 - 22)   
   (3) Scrisoarea de tr sur  trebuie s  cuprind  urm toarele men iuni obligatorii:   
   a) data întocmirii;   
   b) numele i adresa expeditorului; ca expeditor trebuie s  fie înscris  o singur  persoan  fizic  sau 
juridic ;   
   c) denumirea sta iilor de expedi ie i destina ie, conform nomenclatorului sta iilor de cale ferat ;   
   d) numele i adresa destinatarului; se admite numele unei singure persoane fizice sau juridice;   
   e) num rul i seria sigiliilor aplicate;   
   f) denumirea m rfii i a modului de ambalare, iar pentru m rfurile periculoase, denumirea prev zut  
de RID - Apendice C la COTIF;   
   g) enumerarea detaliat  a anexelor la scrisoarea de tr sur , necesare formalit ilor administrative în 
parcurs;   
   h) num rul mijlocului de transport i, dup  caz, i al unit ii de transport intermodal;   
   i) masa brut  a m rfii i alte elemente de calcul care s  permit  determinarea cantit ii de marf  a 
expedi iei exprimat  sub alte forme;   
   j) men iunea privind modul de plat ;   
   k) indica ia c  transportul este supus, în pofida oric rei clauze contrarii, prezentului regulament;   
   l) numele i adresa operatorului de transport feroviar care a încheiat contractul de transport.   
   (4) Nu este permis  utilizarea altui document de transport decât scrisoarea de tr sur .   
   (5) Pentru fiecare expedi ie trebuie întocmit  o singur  scrisoare de tr sur . Dac  nu exist  o 
conven ie contrar  între expeditor i operatorul de transport feroviar, una i aceea i scrisoare de 
tr sur  se refer  numai la înc rc tura unui singur vagon, a unei unit i de transport intermodal sau a 
unei expedi ii de colet rie.   
   (6) Totu i, cu o singur  scrisoare de tr sur  pot fi predate la transport:   
   a) obiecte indivizibile i de dimensiuni excep ionale, a c ror înc rcare necesit  mai mult de un 
vagon;   
   b) m rfuri înc rcate în mai multe vagoane, dac  dispozi iile speciale ale traficului i ale tarifelor 
permit aceasta pentru întregul parcurs. În acest caz grupul de vagoane constituie o expedi ie distinct . 
Dispozi iile ulterioare date de expeditor nu trebuie s  aib  ca efect desp irea vagoanelor predate la 
transport cu o singur  scrisoare de tr sur .   
   (7) Nu pot fi predate la transport cu o singur  scrisoare de tr sur :   
   a) m rfurile care, datorit  naturii lor, nu pot fi înc rcate în comun cu alte m rfuri în acela i vagon;   
   b) m rfurile admise la transport în anumite condi ii, când înc rcarea lor în comun cu alte m rfuri este 
interzis  prin RID - Apendice C la COTIF;   
   c) m rfurile a c ror înc rcare în comun ar contraveni normelor legale în vigoare;   
   d) m rfurile a c ror înc rcare este efectuat  de operatorul de transport feroviar cu cele a c ror 
înc rcare este în sarcina expeditorului.   
   (8) Pentru expedi iile care circul  de pe linii cu ecartament normal pe linii cu ecartament îngust i 
invers, num rul scrisorilor de tr sur  este cel determinat de num rul vagoanelor de ecartament 
normal.   
   (9) Modul de lucru i r spunderile în cazul utiliz rii scrisorii de tr sur  electronice se stabilesc prin 
Normele uniforme. (Norme uniforme marf  23 - 26)"   
    Norme uniforme marf  20   
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   20.1. Tip rirea sau completarea scrisorii de tr sur  pentru traficul local, precum i a anexelor la 
acestea se face în limba român .   
   20.2. În traficul interna ional tip rirea i completarea scrisorii de tr sur  se face în conformitate cu 
prevederile organiza iilor interna ionale feroviare competente.   
    Norme uniforme marf  21   
    Normele uniforme pentru completarea scrisorii de tr sur  pentru traficul intern sunt prezentate în 
anexa nr. 5 la prezentele norme uniforme.   
    Norme uniforme marf  22   
    Cu o singur  scrisoare de tr sur  pot fi admise la transport:   
   a) expedi ii formate din mai multe vagoane înc rcate cu aceea i marf , în urm toarele cazuri:   
    transportul m rfurilor indivizibile;   
    transportul m rfurilor care necesit  vagoane de siguran ;   
    transportul m rfurilor în traficul cu transbordare, în cazul expedi iilor care se încarc  în mai multe 
vagoane, care urmeaz  a fi transbordate într-un singur vagon de alt ecartament;   
    trenurile de marf  special comandate, trenurile-navet i mar rutizate, precum i grupurile de 
vagoane, dac  toate vagoanele din compunerea acestora au acela i expeditor, acela i destinatar, 
aceea i sta ie de expedi ie i aceea i sta ie de destina ie;   
   b) expedi ii cu m rfuri diferite, înc rcate în acela i mijloc de transport, dac  la acest mod de 
transport nu se opun dispozi iile legale sau nu se creeaz  dificult i pentru exploatare;   
   c) expedi ii cu m rfuri înc rcate în vagoane care au acela i regim - particulare sau ale unui singur 
operator de transport feroviar de marf ;   
   d) expedi ii de vagoane care îndeplinesc acelea i condi ii tarifare.   
    Norme uniforme marf  23   
    Scrisoarea de tr sur  poate fi întocmit  sub form  de înregistrare electronic  de date, care pot fi 
transformate în semne de scriere lizibile - scrisoare de tr sur  electronic . Procedeele utilizate pentru 
înregistrarea i prelucrarea electronic  a datelor trebuie s  fie echivalente din punct de vedere 
func ional cu acelea utilizate în cazul unei scrisori de tr sur  pe hârtie, în special în ceea ce prive te 
for a probatorie a scrisorii de tr sur  reprezentat  de aceste date.   
    Norme uniforme marf  24   
    Operatorul de transport feroviar de marf i clientul convin asupra condi iilor i procedeelor privind 
introducerea, prelucrarea, accesul i schimbul reciproc de date din scrisoarea de tr sur  electronic .   
    Norme uniforme marf  25   
    Pentru dep irea dificult ilor care survin cu ocazia punerii în exploatare a unui sistem de gestiune 
a scrisorilor de tr sur  electronice, se poate introduce un sistem mixt. Acesta const  în utilizarea 
simultan  atât a scrisorilor de tr sur  tipizate, pe hârtie, cât i a scrisorilor de tr sur  electronice i a 
documentelor tip rite la imprimant  asociate acestora, pentru aceea i expedi ie. Ele au aceea i for  
probatorie. În caz de contradic ie, datele cele mai vechi primeaz  asupra celor mai noi.   
    Norme uniforme marf  26   
    În caz de necesitate, scrisoarea de tr sur  electronic  poate fi tip rit , la imprimant , pe suport din 
hârtie. Documentele de imprimant  corespund modelului scrisorii de tr sur  din hârtie, sub rezerva 
urm toarelor derog ri:   
   a) culoare de imprimare: conform modelului sau neagr ,   
   b) con inut: toate datele con inute în scrisoarea de tr sur  electronic  în momentul edit rii 
documentului de imprimant i pentru care cel care are dreptul la un document de imprimant  
beneficiaz  de un drept de citire, precum i urm toarele indica ii:   
   - Men iunea "Document de imprimant  a scrisorii de tr sur  electronice, care are aceea i valoare 
probatorie ca i scrisoarea de tr sur  pe suport din hârtie" - AAAA-LL-ZZ (data imprim rii) - tip rit  de 
... (operatorul de transport feroviar de marf ),   
   - Men iunea "Copie", atunci când trebuie s  fie editat un document de imprimant  suplimentar, în 
caz de pierdere sau de deteriorare a documentului de imprimant  original.   
   - denumirea documentului de imprimant .   
   c) format i prezentare: derogare de la model, cât mai pu in posibil. Se poate renun a la imprimarea 
cifrelor de pozi ie în interiorul anumitor c su e.   
   d) hârtia: adaptat  la imprimanta utilizat .   
   e) imprimarea datelor pe verso: se va utiliza o foaie suplimentar .   
    Regulament:   
 

" ARTICOLUL 39 
spunderea pentru men iunile din scrisoarea de tr sur    
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(1) Expeditorul r spunde pentru toate cheltuielile i pagubele suportate de operatorul de transport 
feroviar pentru urm toarele cauze:   

   a) înscrierea de c tre expeditor în scrisoarea de tr sur  a unor men iuni incorecte, inexacte, 
incomplete sau înscrise în alt  parte decât în locul rezervat fiec reia dintre ele;   
   b) omiterea de c tre expeditor a unor men iuni prev zute de RID - Apendice C la COTIF. (Norme 
uniforme marf  27)   
   (2) Pentru expedi iile înc rcate de expeditor, men iunile din scrisoarea de tr sur  referitoare la masa 

rfii sau la num rul coletelor nu fac dovada împotriva operatorului de transport feroviar decât în 
condi iile prezentului regulament. (Norme uniforme marf  28)"   
    Norme uniforme marf  27   
    Declararea m rfurilor periculoase în scrisoarea de tr sur  trebuie f cut  conform prevederilor 
capitolului 5.4 RID.   
    Norme uniforme marf  28   
    Men iunile expeditorului din scrisoarea de tr sur  cu privire la masa m rfii i num rul de colete fac 
dovada împotriva operatorului de transport feroviar de marf  numai dac  acesta a verificat efectiv 
masa m rfii i num rul coletelor, iar rezultatul acestor verific ri a fost consemnat în scrisoarea de 
tr sur .   
    Regulament:   
 

" ARTICOLUL 40 
Plata presta iei de transport   

(1) Tarifele de transport, tarifele accesorii, tarifele vamale, tarifele suplimentare i alte tarife survenite 
din momentul încheierii contractului de transport pentru presta ia de transport sunt pl tite de c tre 
expeditor, dac  nu exist  o conven ie contrar  între expeditor i operatorul de transport feroviar. 

(Norme uniforme marf  29)   
   (2) Atunci când pe baza unei conven ii între expeditor i operatorul de transport feroviar tarifele sunt 
puse în sarcina destinatarului i când destinatarul nu a ridicat scrisoarea de tr sur i nici nu a 
modificat contractul de transport, expeditorul r mâne obligat la plata tarifelor.   
   (3) Dac  pre ul de transport nu poate fi stabilit exact în momentul pred rii m rfii la transport, 
operatorul de transport feroviar are dreptul s  pretind  drept garan ie depunerea unei sume 
reprezentând aproximativ aceste cheltuieli. Decontarea cu expeditorul se face dup  eliberarea 
expedi iei în sta ia de destina ie.   
   (4) Plata c tre operatorul de transport feroviar se face, dup  caz:   
   a) cu ocazia încheierii contractului de transport;   
   b) la eliberarea expedi iei;   
   c) periodic, prin facturare, atunci când exist  o conven ie în acest sens.   
   (5) În cazul întârzierii pl ii presta iei de transport, operatorul de transport feroviar este în drept:   
   a) s  perceap  major ri de întârziere, conform tarifelor proprii sau conven iilor încheiate;   
   b) s  refuze transporturile.   
   (6) Expeditorul sau destinatarul este obligat s  pl teasc  operatorului de transport feroviar sumele 
pl tite de acesta din culpa expeditorului sau destinatarului, reprezentând amenzi aplicate de 
autoritatea vamal  sau de alte autorit i administrative."   
    Norme uniforme marf  29   
    Tarifele accesorii înregistrate în sta ia de expediere se încaseaz  de la expeditor, iar cele 
înregistrate în sta iile din parcurs i în sta ia de destina ie, de la destinatar.   
    Regulament:   
 

" ARTICOLUL 41 
Declararea interesului la eliberare   

Expeditorul i operatorul de transport feroviar pot conveni ca expedi iile s  fac  obiectul unei declara ii 
a interesului la eliberare, înscris  în scrisoarea de tr sur  de c tre expeditor, pentru aceasta 

percepându-se tarif. Condi iile de declarare a interesului la eliberare se stabilesc în Normele uniforme. 
(Norme uniforme marf  30 i 31)"   

    Norme uniforme marf  30   
    Operatorul de transport feroviar de marf  poate introduce restric ii privind declararea interesului la 
eliberare, prin tarif.   
    Norme uniforme marf  31   
    Tariful pentru declararea interesului la eliberare se încaseaz  la expediere, pentru întregul parcurs.   
    Regulament:   
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" ARTICOLUL 42 
Ramburse i deburse   

(1) Expeditorul poate înc rca expedi ia sa cu un ramburs pân  la o valoare egal  cu valoarea m rfii.   
   (2) Valoarea rambursului trebuie pus  la dispozi ie expeditorului în termen de 30 de zile de la 
achitarea lui de c tre destinatar.   
   (3) Dac  marfa a fost eliberat  destinatarului f  s  se fi încasat în prealabil rambursul, operatorul 
de transport feroviar este obligat s  pl teasc  expeditorului valoarea pagubei pân  la maximum suma 
rambursului, p strându- i dreptul de ac iune contra destinatarului.   
   (4) Debursele se efectueaz  pentru executarea unor opera iuni legate de marfa transportat .   
   (5) Transporturile înc rcate cu ramburse i deburse sunt supuse perceperii unor tarife.   
   (6) Rambursele i debursele se admit în conformitate cu prevederile Normelor uniforme. (Norme 
uniforme marf  32)"   
    Norme uniforme marf  32   
    Operatorul de transport feroviar de marf  poate introduce restric ii în aplicarea ramburselor i 
deburselor, prin tarif.   
    Regulament:   
 

" ARTICOLUL 43 
Starea, ambalarea i marcarea m rfii   

(1) Când natura m rfii, conform reglement rilor în vigoare, cere ca aceasta s  fie ambalat , 
expeditorul trebuie s  o protejeze astfel încât s  fie ferit  de pierderea total  sau par ial , precum i 
de avarii în timpul transportului i s  nu poat  pricinui pagube persoanelor, mediului, instala iilor c ii 

ferate ori celorlalte m rfuri. Expeditorul trebuie s  foloseasc  ambalajele care corespund standardelor 
ori altor norme tehnice sau legale în vigoare.   

   (2) Când marfa prezentat  la transport sau ambalajul acesteia prezint  semne vizibile de deteriorare 
sau degradare, operatorul de transport feroviar poate pretinde expeditorului s  ia asupra sa 

spunderea, f când men iuni în acest sens în scrisoarea de tr sur .   
   (3) Ambalajul se consider  suficient în cazul în care se apreciaz  c  acesta protejeaz  marfa, de la 
predarea ei la transport pân  la eliberarea ei destinatarului, de riscurile inerente la transport i de 
consecin ele acestora.   
   (4) Dac , inând seama de dispozi iile alineatelor precedente, se apreciaz  c  ambalarea este 
necesar , operatorul de transport feroviar poate s  refuze expedi ia chiar i atunci când expeditorul 
recunoa te, sub semn tur  în scrisoarea de tr sur , lipsa, insuficien a sau defectuozitatea 
ambalajului.   
   (5) Expeditorul este r spunz tor de consecin ele lipsei, insuficien ei sau defectuozit ii ambalajului, 
conform men iunilor din scrisoarea de tr sur , inclusiv de viciile ascunse ale ambalajului. Expeditorul 
este obligat s  repare paguba suferit  de operatorul de transport feroviar din aceast  cauz .   
   (6) M rfurile care prin natura lor nu au nevoie de ambalaj se primesc la transport neambalate. 
Operatorul de transport feroviar poate s  pretind  ca aceste m rfuri neambalate s  fie prezentate la 
transport în unit i de manipulare mai mari, respectiv leg turi, pachete, palete, containere, o anumit  
mas  pe colet i alte modalit i care faciliteaz  opera iile de manipulare.   
   (7) La expedi iile de vagoane complet acoperite sau de unit i de transport intermodal, expeditorul 
trebuie s  introduc  în interiorul acestora datele de identificare a expedi iei, care s  corespund  cu 
cele din scrisoarea de tr sur .   
   (8) La expedi iile de colet rie, expeditorul este obligat s  aplice pe fiecare colet etichete de 
identificare sau inscrip ii exterioare distincte, care nu se pot terge, fixate rezistent, care s  nu permit  
confuzii i s  corespund  datelor din scrisoarea de tr sur . Fiecare colet va avea înscris cât mai vizibil 
un num r de ordine, masa net i brut .   
   (9) La expedi iile de vagoane sau unit i de transport intermodal, expeditorul este obligat s  aplice 
pe ambele p i ale acestora, în locurile special stabilite, etichete care s  permit  identificarea 
transportului. Operatorul de transport feroviar poate pretinde folosirea unor etichete tipizate, conform 
Normelor uniforme. (Norme uniforme marf  33)   
   (10) Dac  la transportul unor m rfuri sunt necesare m suri speciale de manipulare, depozitare i 
precau ie, în func ie de natura lor, expeditorul trebuie s  aplice etichete sugestive care s  indice modul 
de manipulare i depozitare a m rfurilor. Operatorul de transport feroviar poate pretinde folosirea unor 
etichete tipizate.   
   (11) Coletele, paletele, unit ile de transport intermodal i vagoanele cu etichete sau inscrip ii vechi 
neîndep rtate nu se primesc la transport.   
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   (12) M rfurile ce se transport  în vrac în vagoane descoperite trebuie astfel însemnate sau marcate 
de expeditor încât sustragerea din con inut s  nu fie posibil  f  urme vizibile. (Norme uniforme marf  
34)   
   (13) Expeditorul este obligat s  se conformeze prescrip iilor vamale sau ale altor autorit i 
administrative privitoare la ambalaj i la acoperirea cu prelate a m rfurilor."   
    Norme uniforme marf  33   
    Etichetele care se aplic  expedi iilor de m rfuri prezentate la transport sunt prezentate în anexa nr. 
6 la prezentele norme uniforme. Operatorul de transport feroviar de marf  poate pune la dispozi ie, la 
cerere, contra cost, etichete tipizate.   
    Norme uniforme marf  34   
    M rfurile transportate în vrac în vagoane descoperite se marcheaz  cu dungi de vopsea sau cu var, 
ipci, sârm  ori în alt mod asem tor.   

    Regulament:   
 

" ARTICOLUL 47 
Tarife suplimentare   

(1) Operatorul de transport feroviar poate percepe tarife suplimentare pentru diverse ac iuni sau 
inac iuni ale expeditorului ori destinatarului, dup  caz, cum ar fi: (Norme uniforme marf  35)   

   a) declararea incorect , inexact  sau incomplet  a m rfurilor acceptate la transport;   
   b) dep irea limitei de înc rcare, când mijlocul de transport a fost înc rcat de expeditor;   
   c) necur area mijloacelor de transport dup  desc rcare sau nemontarea p ilor mobile ale 
acestora la locul lor ori neînl turarea etichetelor i sigiliilor;   
   d) falsa declarare a masei m rfurilor; (Norme uniforme marf  36)   
   e) alte cauze prev zute în tariful operatorului de transport feroviar.   
   (2) Nu se percep tarife suplimentare în cazul în care supraînc rcarea a intervenit în parcurs din 
cauza influen elor atmosferice, dac  se dovede te c  înc rc tura nu dep ea limita de înc rcare în 
momentul pred rii la transport."   
    Norme uniforme marf  35   
    Modul de calcul al tarifului suplimentar este indicat în tarifele operatorului de transport feroviar de 
marf .   
    Norme uniforme marf  36   
    Se consider  fals  declarare a masei m rfii atunci când, în urma verific rii, se constat  o mas  a 

rfii în plus sau în minus mai mare de 2% fa  de masa m rfii declarate de c tre expeditor.   
    Regulament:   
 

" ARTICOLUL 50 
Termenul de executare a contractului de transport   

(1) Expeditorul i operatorul de transport feroviar convin asupra termenului de executare a contractului 
de transport. În lipsa unei conven ii se aplic  prevederile de mai jos. Termenul de executare a 

contractului de transport începe s  curg  de la ora 00,00 a zilei urm toare celei de primire a m rfii la 
transport i însumeaz :   

   a) termenul de expediere, care este de 24 de ore;   
   b) termenul de transport pentru fiecare frac iune indivizibil  de 400 km, care este de 48 de ore;   
   c) termenul suplimentar de 24 de ore care se aplic , o singur  dat , pentru trecerea de pe liniile 
principale pe liniile secundare sau înguste i invers; liniile principale se public  de c tre operatorul de 
transport feroviar;   
   d) alte termene suplimentare, stabilite prin Normele uniforme. (Norme uniforme marf  37)   
   (2) Distan ele se raporteaz  la itinerarul convenit, iar în lipsa acestuia, la itinerarul cel mai scurt 
posibil.   
   (3) Termenul de executare a contractului de transport se prelunge te, cu excep ia cazurilor 
imputabile operatorului de transport feroviar, cu durata sta ion rii necesare pentru:   
   a) verificarea expedi iei;   
   b) îndeplinirea formalit ilor cerute de organele vamale sau de alte autorit i administrative;   
   c) modificarea contractului de transport;   
   d) tratamente speciale ce trebuie acordate m rfii;   
   e) transbordarea sau refacerea unei înc rc turi efectuate defectuos de c tre expeditor;   
   f) continuarea transportului pe mare, pe c i navigabile interioare sau cu mijloace rutiere, dac  nu 
exist  leg tur  feroviar ;   
   g) pentru alte cazuri prev zute în Normele uniforme; (Norme uniforme marf  38)   
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   h) orice întrerupere a traficului care împiedic  în mod temporar începerea sau continuarea 
transportului, cum ar fi: calamit i naturale, evenimente de cale ferat , incendii, greve i alte situa ii 
excep ionale. Cauza i durata acestor prelungiri trebuie s  fie men ionate de operatorul de transport 
feroviar în scrisoarea de tr sur . Dac  este cazul, ele pot fi dovedite i prin alte mijloace.   
   (4) Termenul de executare a contractului de transport se suspend  sâmb ta, duminica i în zilele de 

rb tori legale, atunci când operatorul de transport feroviar nu lucreaz  în aceste zile, dac  acest 
fapt a fost f cut public i dac  nu a fost prev zut altfel în contractul de transport.   
   (5) Când termenul de executare a contractului de transport ia sfâr it dup  ora de terminare a 
programului de lucru al operatorului de transport feroviar din sta ia de destina ie, expirarea acestui 
termen se amân  pân  la trecerea a dou  ore de la ora când se reîncepe programul de lucru i dac  
nu a fost prev zut altfel în contractul de transport.   
   (6) În cadrul termenului de executare a contractului de transport, expedi ia trebuie s  soseasc  în 
sta ia de destina ie i s  fie avizat  destinatarului. Pentru expedi iile care nu pot ajunge în sta ia de 
destina ie, deoarece liniile de desc rcare ale destinatarului sunt inaccesibile din culpa sa, termenul de 
executare a contractului de transport se încheie odat  cu avizarea destinatarului asupra opririi din 
aceast  cauz  a transportului în parcurs. În acest caz mijloacele de transport stau la dispozi ia 
clien ilor în condi iile art. 51. Durata sta ion rii trebuie s  fie men ionat  de operatorul de transport 
feroviar în scrisoarea de tr sur . Dac  este cazul, aceasta poate fi dovedit  prin alte mijloace.   
   (7) Pentru expedi iile de colet rie, m rfuri perisabile i viet i, precum i pentru alte tipuri de 
expedi ii, prin Normele uniforme se pot stabili i alte termene de executare a contractului de transport. 
(Norme uniforme marf  39 i 40)"   
    Norme uniforme marf  37   
    Termenul suplimentar de transport, se stabile te de c tre operatorul de transport feroviar de marf  
prin reglement rile proprii i se acord  o singur  dat  pentru o expedi ie, pentru:   
   a) expedi iile care sunt transportate pe:   
   - linii al c ror ecartament este diferit,   
   - mare sau c i navigabile interioare - expedi ii care sunt transportate pe rute care necesit  utilizarea 
liniilor de feribot, etc.;   
   - o osea, dac  nu exist  leg tur  feroviar  - expedi ii care sunt transportate pe rute care necesit  
utilizarea drumurilor rutiere, etc.;   
   b) circumstan e extraordinare de natur  s  determine o dezvoltare anormal  a traficului sau 
dificult i anormale pentru exploatare;   
   c) expedi ii încadrate ca transporturi excep ionale, care circul  în condi ii speciale;   
   d) expedi ii care circul  pe alte linii secundare sau înguste, publicate de operatorul de transport 
feroviar de marf  în tarife.   
    Norme uniforme marf  38   
    Termenul de executare a contractului de transport se prelunge te, întotdeauna, cu durata 
sta ion rilor intervenite din cauze care nu pot fi imputabile operatorului de transport feroviar de marf .   
    Norme uniforme marf  39   
    Termenul de executare a contractului de transport pentru expedi ii de vagoane cu m rfuri perisabile 
i viet i însumeaz :   

   a) termenul de expediere, care este 4 ore;   
   b) termenul de transport, pentru fiecare frac iune indivizibil  de 300 km, care este 24 ore;   
   c) termenul suplimentar, care este 10 ore.   
    Totu i, operatorul de transport feroviar de marf i clientul pot conveni i alte termene decât cele 
prev zute la lit. a), b), i c) de mai sus.   
    Norme uniforme marf  40   
    Termenul contractului de transport pentru expedi ii de colet rie, dac  nu se convine altfel între 
operatorul de transport feroviar de marf i client, este cel prev zut pentru expedi ii de vagoane 
complete prev zut la art. 50 din Regulamentul de Transport i Normele uniforme marf  37.   
    Regulament:   
 

" ARTICOLUL 52 
Eliberarea expedi iei   

(1) Prin eliberarea expedi iei la destina ie se în elege îndeplinirea cumulativ  a urm toarelor:   
   a) predarea m rfii înc rcate în mijlocul de transport, cu respectarea prevederilor prezentului 
regulament, sau a vehiculului feroviar care circul  pe ro i proprii;   
   b) plata crean elor ce decurg din contractul de transport;   
   c) remiterea scrisorii de tr sur  destinatarului.   
   (2) Eliberarea expedi iei la destina ie se face pe baza semn turii de primire a destinatarului.   
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   (3) Sunt asimilate eliber rii expedi iei la destina ie, când sunt efectuate conform normelor legale:   
   a) predarea m rfii c tre autorit ile vamale sau fiscale, în antrepozitele lor, când acestea nu se 

sesc sub paza operatorului de transport feroviar;   
   b) antrepozitarea la operatorul de transport feroviar a m rfii sau depozitarea sa la expedi ionari, 
comisionari ori într-un antrepozit public.   
   (4) Prin conven ii operatorul de transport feroviar stabile te împreun  cu destinatarul locul i 
condi iile de predare-primire a expedi iei.   
   (5) Dup  sosirea în sta ia de destina ie, destinatarul poate cere operatorului de transport feroviar s -i 
remit  scrisoarea de tr sur i s  îi elibereze expedi ia. Dac  este constatat  pierderea m rfii sau 
dac  marfa nu a sosit la expirarea termenului de executare a contractului de transport, destinatarul 
poate s  î i valorifice în nume propriu, fa  de operatorul de transport feroviar, drepturile care deriv  
din prevederile contractului de transport.   
   (6) Destinatarul trebuie s  descarce complet mijloacele de transport, s  le cure e de orice resturi 
care provin de la marfa desc rcat , s  îndep rteze sigiliile i etichetele vechi, s  închid  u ile i 
clapele, s  monteze p ile mobile ale vagoanelor înainte de a le preda operatorului de transport 
feroviar. Operatorul de transport feroviar poate face aceste opera ii pe cheltuiala destinatarului.   
   (7) Dac  o parte din m rfurile men ionate în scrisoarea de tr sur  lipse te sau sunt m rfurile 
avariate la eliberare, totalul sumelor care rezult  din scrisoarea de tr sur  trebuie s  fie pl tit. 
Destinatarul are dreptul de a reclama restituirea tarifelor pentru m rfurile nelivrate.   
   (8) Operatorul de transport feroviar are asupra m rfurilor transportate drepturile unui creditor gajist 
pentru totalitatea crean elor ce i se cuvin din executarea transportului respectiv, precum i pentru 
crean e provenite din transporturi anterioare. Aceste drepturi subzist  atât timp cât marfa se g se te 
în posesia operatorului de transport feroviar sau a unei ter e persoane care o de ine în numele s u. 
(Norme uniforme marf  41)"   
    Norme uniforme marf  41   
    M rfurile care nu au putut fi eliberate destinatarului în termen de 120 de ore, calculate de la ora 
sosirii în sta ia de destina ie sunt considerate a fi în m rfuri în suferin . Modul de tratare a m rfurilor 
în suferin  este stabilit prin reglement rile proprii ale operatorului de transport feroviar de marf .   
 

" ARTICOLUL 55 
Modificarea contractului de transport de c tre expeditor   

(1) Expeditorul poate s  modifice contractul de transport prin dispozi ii ulterioare, indicând:   
   a) retragerea m rfii la sta ia de expediere;   
   b) oprirea m rfii în parcurs;   
   c) amânarea eliber rii m rfii;   
   d) eliberarea m rfii unei alte persoane decât destinatarului înscris în scrisoarea de tr sur ;   
   e) eliberarea m rfii la o alt  sta ie decât sta ia de destina ie înscris  în scrisoarea de tr sur ;   
   f) înapoierea m rfii la sta ia de expediere.   
   (2) Operatorul de transport feroviar poate extinde dreptul expeditorului privind modificarea 
contractului de transport cu urm toarele:   
   a) stabilirea unui ramburs;   
   b) majorarea, mic orarea sau anularea unui ramburs;   
   c) preluarea în sarcina sa a tarifelor unei expedi ii nefrancate sau majorarea celor luate în sarcina 
sa.   
   (3) În nici un caz dispozi iile expeditorului nu trebuie s  aib  ca efect divizarea expedi iei.   
   (4) Aceste dispozi ii trebuie s  fie date printr-o declara ie în forma prev zut  de Normele uniforme. 
Men iunile din declara ie trebuie efectuate i semnate de expeditor pe duplicatul scrisorii de tr sur  ce 
trebuie prezentat operatorului de transport feroviar. Orice dispozi ie dat  într-o alt  form  decât cea 
prev zut  este nul . (Norme uniforme marf  42)   
   (5) Când operatorul de transport feroviar d  curs dispozi iilor expeditorului f  s  cear  prezentarea 
duplicatului, este r spunz tor fa  de client pentru paguba care ar rezulta din aceast  cauz . 
Eventuala desp gubire nu trebuie s  dep easc  desp gubirea prev zut  în caz de pierdere a 

rfii.   
   (6) Dreptul expeditorului de a modifica contractul de transport, chiar dac  este în posesia 
duplicatului scrisorii de tr sur , se stinge în cazul în care expedi ia a fost eliberat  destinatarului sau 
destinatarul i-a valorificat drepturile prev zute la alin. (7) al art. 52."   
    Norme uniforme marf  42   
    Modelul declara iei întocmite i depuse de expeditor pentru modificarea contractului de transport 
este prezentat în anexa nr. 7 la prezentele norme uniforme.   
    Regulament:   
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" ARTICOLUL 56 

Modificarea contractului de transport de c tre destinatar   
(1) Când expeditorul nu a luat în sarcina sa tarifele aferente transportului i nu a f cut în scrisoarea de 

tr sur  men iunea ((destinatar neautorizat s  dea dispozi ii ulterioareµµ destinatarul poate, prin 
dispozi ii ulterioare, s  modifice contractul de transport, indicând:   

   a) oprirea m rfii în parcurs;   
   b) amânarea eliber rii m rfii;   
   c) eliberarea m rfii în sta ia de destina ie unei alte persoane decât destinatarul înscris în scrisoarea 
de tr sur ;   
   d) modul de îndeplinire a formalit ilor vamale sau ale altor autorit i administrative.   
   (2) Aceste dispozi ii trebuie s  fie date printr-o declara ie în forma prev zut  de Normele uniforme. 
Men iunile din declara ie trebuie efectuate i semnate de destinatar pe duplicatul scrisorii de tr sur  ce 
trebuie prezentat operatorului de transport feroviar. Orice dispozi ie dat  într-o alt  form  decât cea 
prev zut  este nul . Dreptul destinatarului de a modifica contractul de transport se stinge în cazul în 
care:   
   a) a ridicat scrisoarea de tr sur ;   
   b) a acceptat marfa;   
   c) i-a valorificat drepturile în conformitate cu alin. (5) al art. 52;   
   d) a indicat o persoan i aceasta a ridicat scrisoarea de tr sur  sau i-a valorificat dreptul, în 
conformitate cu prevederile alin. (5) al art. 52. (Norme uniforme marf  43)   
   (3) Dac  destinatarul a dispus ca marfa s  fie eliberat  unei alte persoane, aceasta nu este 
autorizat  s  modifice contractul de transport."   
    Norme uniforme marf  43   
    Modelul declara iei întocmite i depuse de destinatar pentru modificarea contractului de transport 
este prezentat în anexa nr. 7 la prezentele norme Uniforme.   
    Regulament:   
 

" ARTICOLUL 61 
Întinderea r spunderii   

(1) Sarcina probei c  avarierea m rfii s-a produs în timpul transportului i din culpa operatorului de 
transport feroviar revine celui care reclam .   

   (2) În cazul în care îns  coletul sau mijlocul de transport a fost violat pe parcurs sau poart  urme de 
violare ori marcajele de pe m rfurile transportate într-un mijloc de transport deschis poart , de 
asemenea, urme de violare, se presupune, pân  la proba contrar , c  m rfurile au fost avariate din 
culpa operatorului de transport feroviar.   
   (3) Operatorul de transport feroviar este scutit de r spunderea prev zut  la art. 60 alin. (1) dac :   
   a) pierderea, avarierea sau dep irea termenului contractului de transport a avut drept cauz  o 
culp  a clientului, o dispozi ie a acestuia care nu a rezultat dintr-o culp  a operatorului de transport 
feroviar, un viciu propriu al m rfii, cum ar fi: deteriorare anterioar , pierdere de mas  sau de calitate i 
altele similare sau alte împrejur ri care nu pot fi puse în culpa operatorului de transport feroviar;   
   b) se constat  diferen  între cântarul folosit la primirea m rfurilor spre transport i cel folosit la 
eliberarea c tre destinatar, atunci când lipsa este evident nereal , se datoreaz  expeditorului sau se 
încadreaz  în toleran a de +/-2%. (Norme uniforme marf  44)   
   (4) Operatorul de transport feroviar este scutit de r spunderea prev zut  la art. 60 alin. (1) i în 
cazul în care pierderea, avarierea m rfii sau dep irea termenului contractului de transport este 
provocat  din vina clientului, în urm toarele cazuri:   
   a) cauzele naturale inerente transportului în vehicule deschise, fie i acoperite cu prelate, potrivit 
dispozi iilor aplicabile sau în elegerilor încheiate între expeditor i operatorul de transport feroviar i 
men ionate în scrisoarea de tr sur ;   
   b) lipsa sau ambalajul necorespunz tor pentru m rfurile care, prin natura lor, sunt expuse la pierderi 
din mas  sau la avarii, dac  nu sunt ambalate ori sunt necorespunz tor ambalate;   
   c) opera iile de înc rcare, transbordare/transvazare sau de desc rcare executate de expeditor ori de 
destinatar;   
   d) îndeplinirea de c tre expeditor, destinatar, comisionar vamal sau de c tre alt mandatar a 
formalit ilor cerute de organele vamale ori de alte autorit i administrative;   
   e) din cauze inerente înse i naturii m rfii, la pierderea total  sau par ial i la avariere, îndeosebi 
prin spargere, ruginire, deteriorare interioar i spontan , uscare, împr tiere, sc derea natural  a 
masei;   
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   f) declararea incorect , inexact  sau incomplet  a m rfurilor excluse de la transport ori admise în 
anumite condi ii sau nerespectarea de c tre expeditor a m surilor stabilite pentru m rfurile admise în 
anumite condi ii;   
   g) transportul care, potrivit dispozi iilor aplicabile sau în elegerilor încheiate între expeditor i 
operatorul de transport feroviar i men ionate în scrisoarea de tr sur , trebuie s  fie efectuat cu 
înso itor, dac  pierderea sau avarierea rezult  dintr-un risc pe care înso irea avea drept scop s  îl 
evite;   
   h) transportul de animale sau de p ri vii.   
   (5) Operatorul de transport feroviar are aceea i r spundere ca pentru vehicule deschise f  prelat  
i atunci când se transport  în astfel de vehicule m rfuri care, conform dispozi iilor aplicabile, nu se 

transport  în vehicule deschise.   
   (6) Dovada c  pierderea, sc derea din mas , avarierea sau dep irea termenului de executare a 
contractului de transport se datoreaz  cauzelor prev zute la alin. (4) cade în sarcina operatorului de 
transport feroviar.   
   (7) Clientul p streaz  dreptul de a face dovada c  paguba, în întregime sau în parte, nu a avut drept 
cauz  unul dintre riscurile prev zute la alin. (4).   
   (8) Pentru m rfurile care, datorit  naturii lor, sufer  în mod obi nuit o pierdere din mas  în timpul 
transportului, operatorul de transport feroviar nu r spunde, oricare ar fi parcursul efectuat, decât de 
acea parte din lips  care dep te toleran ele prev zute mai jos:   
   a) 2% din mas  pentru m rfurile lichide sau predate la transport în stare umed ;   
   b) 1% din mas  pentru m rfurile uscate.   
   (9) Limitarea r spunderii prev zute la alin. (8) nu poate fi invocat  dac  se face dovada, dup  
împrejur rile de fapt, c  pierderea nu rezult  din cauzele care justific  toleran a.   
   (10) În cazul când se transport  mai multe colete cu o singur  scrisoare de tr sur , pierderea din 
mas  în timpul transportului se calculeaz  pentru fiecare colet, dac  masa acestuia, la predare, a fost 
indicat  separat în scrisoarea de tr sur  sau dac  poate fi constatat  în alt mod.   
   (11) În caz de pierdere total  a m rfii, la calcularea desp gubirii nu se face nicio sc dere pentru 
pierderea din mas  în timpul transportului."   
    Norme uniforme marf  44   
    Operatorul de transport feroviar de marf  este scutit de r spundere, cu condi ia ca expedi ia s  fie 
eliberat  cu sigiliile sau marcajele intacte i f  urme de violare, sustragere, scurgere sau alte cauze 
similare.   
    Regulament:   
 

" ARTICOLUL 63 
Desp gubiri   

(1) Operatorul de transport feroviar este obligat s  pl teasc  desp gubiri pentru pierderea total  sau 
par ial , avarierea m rfii sau dep irea termenului de executare a contractului de transport. Când se 

încaseaz  tarife necuvenite, operatorul de transport feroviar este obligat s  le restituie.   
   (2) În caz de pierdere total  sau par ial  a m rfii, operatorul de transport feroviar trebuie s  
pl teasc , excluzând alte daune-interese, o desp gubire calculat  dup  factur  sau dup  pre ul 
curent al m rfii, iar în lipsa acestora, dup  pre ul m rfurilor de aceea i natur i calitate, la locul i 
data la care marfa a fost primit  la transport. Desp gubirea nu poate dep i valoarea pe kilogram brut 
de marf  lips , stabilit  prin Normele uniforme. În afar  de aceasta, operatorul de transport feroviar 
trebuie s  restituie tariful de transport, taxele vamale i celelalte sume pl tite de client cu ocazia 
transportului m rfii pierdute. (Norme uniforme marf  45)   
   (3) De asemenea, operatorul de transport feroviar trebuie s  pl teasc  o desp gubire echivalent  cu 
avarierea m rfii, f  alte daune-interese. Suma se calculeaz  aplicând la valoarea m rfii stabilite 
potrivit alin. (2) procentul de avariere constatat. Desp gubirea nu poate dep i:   
   a) dac  marfa este integral avariat , suma la care s-ar fi ajuns în caz de pierdere total ;   
   b) dac  numai o parte din marf  este avariat , suma la care s-ar fi ajuns în caz de pierdere a p ii 
avariate. Operatorul de transport feroviar trebuie s  restituie, în plus, în propor ia determinat  de 
procentul de avariere, tarifele prev zute la alin. (2).   
   (4) În caz de dep ire a termenului de executare a contractului de transport, operatorul de transport 
feroviar este obligat s  pl teasc  2% din tariful de transport pentru fiecare zi de întârziere, f  ca 
suma total  s  poat  dep i jum tate din tariful de transport. Dac  se face dovada c  a rezultat un 
prejudiciu din cauza întârzierii, se va pl ti pentru acesta o desp gubire ce nu poate dep i tariful de 
transport. Desp gubirile pentru dep irea termenului de executare a contractului de transport nu se 
pot cumula cu cele care trebuie pl tite în caz de pierdere total  sau par ial  a m rfurilor. În caz de 
pierdere par ial , ele se vor pl ti, dac  este cazul, numai pentru marfa nepierdut . Desp gubirile 
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pentru dep irea termenului de executare a contractului de transport, în caz de avariere, se 
cumuleaz , dac  este cazul, cu desp gubirea prev zut  la alin. (3). Numai dep irea termenului total 
de executare a contractului de transport d  dreptul la desp gubire. Operatorul de transport feroviar 
poate s  stabileasc  cu clien ii s i, prin conven ii, alte modalit i de desp gubire pentru dep irea 
termenului de executare a contractului de transport.   
   (5) Operatorul de transport feroviar este supus dec derii din dreptul de a invoca limitele de 
responsabilitate prev zute în prezentul articol, dac  s-a dovedit c  prejudiciul a rezultat dintr-un fapt 
comis de acesta cu inten ia de a provoca un astfel de prejudiciu.   
   (6) În caz de declarare a interesului la eliberare, în afar  de desp gubirile prev zute în prezentul 
articol, se poate cere o desp gubire pentru paguba suplimentar  dovedit  pân  la concuren a sumei 
declarate.   
   (7) Clientul poate cere dobânzi la desp gubire, calculate la nivelul stabilit prin tariful de transport 
feroviar, începând cu ziua înregistr rii reclama iei administrative prev zute la art. 64. Dac  clientul nu 
prezint  operatorului de transport feroviar, într-un termen convenabil care îi este fixat, documentele 
justificative necesare pentru lichidarea definitiv  a reclama iei, dobânzile nu curg între expirarea 
termenului fixat i prezentarea efectiv  a documentelor."   
    Norme uniforme marf  45   
    Valoarea maxim  a desp gubirii pl tite de operatorul de transport feroviar de marf , în caz de 
pierdere total  sau par ial  a m rfii, este de 70 lei/kg brut de marf  lips .   
    Regulament:   
 

" ARTICOLUL 64 
Reclama ii administrative   

(1) În toate cazurile în care se aplic  prezentul regulament, orice ac iune privind r spunderea, cu orice 
titlu ar fi, poate fi exercitat  împotriva operatorului de transport feroviar numai în condi iile i limitele 

prezentului regulament.   
   (2) Acelea i reglement ri se aplic i pentru orice ac iune exercitat  împotriva agen ilor i altor 
persoane pentru care operatorul de transport feroviar r spunde potrivit art. 3.   
   (3) Reclama iile administrative rezultate din contractul de transport al m rfurilor sunt obligatorii i 
trebuie adresate operatorului de transport feroviar, în scris, în termen de 3 luni de la data încheierii 
contractului de transport, conform art. 37 alin. (2). Reclama ia se depune separat pentru fiecare 
expedi ie.   
   (4) Dreptul de a reclama apar ine persoanei care are dreptul de a ac iona operatorul de transport 
feroviar, conform prevederilor art. 65.   
   (5) În cazul expedi iilor de marf , pentru desp gubiri privind pierderea sau avarierea, când 
reclama ia este f cut  de expeditor, acesta trebuie s  prezinte duplicatul scrisorii de tr sur . Când 
este f cut  de destinatar, acesta trebuie s  prezinte unicatul scrisorii de tr sur .   
   (6) Reclamantul este obligat s  depun , odat  cu reclama ia i exemplarul corespunz tor al scrisorii 
de tr sur , i celelalte acte doveditoare, necesare pentru a justifica temeinicia reclama iei, inclusiv 
cele de constatare a pagubei, în original sau în copii legalizate. Proba valorii, de regul , se face cu 
factura de cump rare. (Norme uniforme marf  46)   
   (7) În momentul solu ion rii reclama iei, operatorul de transport feroviar va cere s  i se prezinte, în 
original, unicatul scrisorii de tr sur  sau, dup  caz, duplicatul, pentru a men iona pe el modul cum s-a 
solu ionat reclama ia.   
   (8) Reclama iile trebuie s  fie motivate.   
   (9) În cazul restituirilor privind expedi iile de marf , cel îndrept it trebuie s  anexeze la cererea sa 
de restituire scrisoarea de tr sur , alte documente susceptibile de a justifica temeinicia ei i, în 
special, justificarea i devizul cheltuielilor. Cel îndrept it trebuie s  anexeze la cererea sa de 
desp gubire pentru pierdere sau avariere toate documentele susceptibile de a justifica temeinicia ei i 
de a proba valoarea m rfii, în special cu factura de cump rare, valabil  la data încheierii contractului 
de transport.   
   (10) Reclama iile privind expedi iile de marf , prezentate de alte persoane decât cele îndrept ite 
conform prevederilor art. 65, nu sunt luate în considerare decât dac  sunt înso ite de o împuternicire 
legalizat , prin care cel îndrept it consimte ca suma de plat  s  fie v rsat  reclamantului."   
    Norme uniforme marf  46   
    La orice reclama ie administrativ , trebuie s  se anexeze urm toarele acte:   
    exemplarul original al scrisorii de tr sur ;   
    procesul verbal de constatare, în cazul pierderii par iale a m rfii;   
    factura sau orice alt act prin care este posibil  determinarea valorii m rfii la data i locul prezent rii 
ei la transport;   
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    orice alte documente care dovedesc temeinicia reclama iei.   
 

ANEXA Nr. 1 
la Normele uniforme marf    

 
NORME UNIFORME 

pentru transportul m rfurilor perisabile   
 
   Art. 1. -  Prin prezentele norme se reglementeaz  modul de primire la transport al m rfurilor 
perisabile pe calea ferat .   
   Art. 2. -  Sunt considerate m rfuri perisabile i li se aplic  prezentele prevederi urm toarele m rfuri:   
   a) fructele proaspete de orice fel;   
   b) legumele i zarzavaturile proaspete de orice fel;   
   c) cartofii timpurii, preda i pân  la data de 31 august a anului respectiv;   
   d) carnea i organele de animale în stare proasp , zvântat , refrigerat  sau congelat ;   
   e) mezelurile;   
   f) p rile t iate;   
   g) vânatul;   
   h) laptele i produsele lactate, cu excep ia brânzeturilor s rate i a ca cavalului;   
   i) pe tele proasp t i congelat;   
   j) icrele proaspete;   
   k) racii;   
   l) melcii;   
   m) ou le;   
   n) berea;   
   o) margarina;   
   p) drojdia de bere;   
   q) plantele vii;   
   r) ghea a.   
   Art. 3. -  (1) Transportul m rfurilor perisabile se efectueaz  în condi ii care s  asigure integritatea lor 
cantitativ i calitativ . Aceste expedi ii se pot primi la transport, pe baza unei conven ii încheiate de 
operatorul de transport feroviar cu clientul în acest sens.   
   (2) Expeditorul este obligat s  prezinte la transport m rfurile perisabile în bune condi ii de calitate, 
ambalate corespunz tor naturii fiec rei m rfi, i s  efectueze înc rcarea potrivit normelor tehnice, 
astfel ca m rfurile s  nu sufere pierderi calitative în timpul transportului.   
   (3) Operatorul de transport feroviar va primi m rfurile perisabile spre expediere, la termenele i la 
orele stabilite i va executa transportul în condi iile i în termenele convenite cu clientul, pentru a evita 
deprecierea sau alterarea m rfurilor.   
   Art. 4. -  (1) M rfurile perisabile se pot expedia cu trenuri de marf  sau trenuri de c tori, ca:   
   a) expedi ii de vagoane;   
   b) expedi ii de colet rie;   
   c) expedi ii de mesagerie.   
   (2) M rfurile perisabile admise la transport, pe fel de expedi ie, se stabilesc de operatorul de 
transport feroviar i se public  în tarifele acestuia.   
   Art. 5. -  Pentru identificarea cu u urin  a expedi iilor de m rfuri perisabile fa  de celelalte 
transporturi, expeditorul trebuie s  aplice pe fiecare colet i pe fiecare vagon eticheta "M RFURI 
PERISABILE", conform modelului nr. 3 din anexa nr. 6.1 la Normele uniforme marf . De asemenea, 
va înscrie în rubrica "Men iuni ale expeditorului" din scrisoarea de tr sur , cu culoare ro ie, men iunea 
"Marf  perisabil ".   
   Art. 6. -  (1) Expedi iile de colet rie de m rfuri perisabile se iau în primire la orele stabilite de 
operatorul de transport feroviar, cu cel pu in 2 ore înainte de plecarea trenului. Trenurile cu care se pot 
expedia expedi iile de colet rie se convin de operatorul de transport feroviar cu clientul.   
   (2) Trenurile cu care se pot expedia expedi iile de mesagerie se convin de societ ile care au în 
obiectul de activitate efectuarea de transporturi de mesagerie.   
   Art. 7. -  M rfurile perisabile, supuse dispozi iilor de ordin sanitar, fitosanitar i altele asem toare, 
se admit la transport numai dac  sunt înso ite de certificatele emise de organele în drept, potrivit 
legisla iei în vigoare, men ionate de expeditor în scrisoarea de tr sur  în rubrica "Men iuni ale 
expeditorului admise de regulamente, tarife sau instruc ii".   
   Art. 8. -  Destinatarul este obligat s  ridice, respectiv s  descarce expedi iile de m rfuri perisabile 

 întârziere. În cazul în care m rfurile perisabile nu sunt ridicate de destinatar în termenul convenit 
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cu operatorul de transport feroviar, acesta din urm  poate proceda la vânzarea m rfii în conformitate 
cu prevederile legale.   
 

ANEXA Nr. 2 
la Normele uniforme marf    

 
NORME UNIFORME 

pentru transportul viet ilor   
 
   Art. 1. -  Viet ile care se transport  pe calea ferat  sunt:   
   a) animale vii;   
   b) p ri vii;   
   c) pe ti vii;   
   d) albinele vii;   
   e) alte m rfuri stabilite de operatorul de transport feroviar i publicate în tariful acestuia.   
   Art. 2. -  (1) Transportul viet ilor pe calea ferat  se efectueaz  în condi ii care s  evite îmboln virea 
sau moartea acestora. Aceste expedi ii se pot primi la transport, pe baza unei conven ii încheiate de 
operatorul de transport feroviar cu clientul în acest sens.   
   (2) Expedi iile de viet i se pot transporta cu trenuri de marf  sau trenuri de c tori, ca:   
   a) expedi ii de vagoane;   
   b) expedi ii de colet rie;   
   c) expedi ii de mesagerie.   
   (3) Expedi iile de viet i admise la transport se stabilesc de operatorul de transport feroviar i se 
public  în tarifele acestuia.   
   Art. 3. -  Expedi iile de viet i supuse dispozi iilor de ordin sanitar, fitosanitar i altele asem toare, 
se admit la transport numai dac  sunt înso ite de certificatele emise de organele în drept, potrivit 
legisla iei în vigoare, men ionate de expeditor în scrisoarea de tr sur  în rubrica "Men iuni ale 
expeditorului admise de regulamente, tarife sau instruc ii".   
   Art. 4. -  Predarea expedi iilor de vagoane înc rcate cu viet i se efectueaz  numai la lumina zilei, 
care se consider  astfel:   
   (1) în perioada 22 martie - 21 septembrie, între orele 6,00 i 20,00;   
   (2) în perioada 22 septembrie - 21 martie, între orele 8,00 i 17,00.   
   Art. 5. -  La îmbarcare, expeditorul trebuie s  asigure hrana i apa necesare animalelor pe toat  
durata transportului.   
   Art. 6. -  Îmbarcarea-debarcarea viet ilor se va face în prezen a medicului veterinar. În scrisoarea 
de tr sur  expeditorul va men iona în rubrica "Men iuni ale expeditorului admise de regulamente, tarife 
sau instruc ii", sub semn tur i tampil , num rul fiec rui certificat sanitar eliberat, faptul c  el i 
medicul veterinar au asistat la îmbarcarea-debarcarea viet ilor i c  au fost respectate condi iile 
sanitar-veterinare.   
   Art. 7. -  Expedi iile de viet i vor fi înso ite de personalul special al expeditorului, pe cheltuiala sa.   
    Înso irea nu este necesar  pentru animalele vii mici, predate la transport ambalate ca expedi ii de 
mesagerie.   
   Art. 8. -  Operatorul de transport feroviar va executa transportul de viet i în condi iile i la termenele 
convenite cu clientul.   
   Art. 9. -  Pentru identificarea cu u urin  a expedi iilor de viet i, expeditorul trebuie s  înscrie cu 
culoare ro ie în rubrica "Men iuni ale expeditorului admise de regulamente, tarife sau instruc ii" din 
scrisoarea de tr sur , men iunea "Aten ie, viet i!".   
   Art. 10. -  (1) Pe durata transportului, înso itorilor le sunt opozabile prevederile din legisla ia sanitar-
veterinar  în vigoare, având obliga ia de a respecta i normele de protec ia muncii i PSI în vigoare 
pentru transportul feroviar. Sta ia de expediere va emite expeditorului, pentru fiecare înso itor, o 
legitima ie de înso itor, prev zut  în anexa nr. 8, completat .   
   (2) Dac  în timpul transportului intervine îmboln virea sau decesul viet ilor, înso itorii au obliga ia 

 anun e despre aceasta eful sta iei din prima sta ie unde trenul are oprire i expeditorul, pentru a 
se dispune m surile de interven ie corespunz toare.   
   Art. 11. -  Debarcarea viet ilor în sta ia de destina ie se va face, în mod obligatoriu, în prezen a 
medicului veterinar. Dup  debarcare, înso itorii au obliga ia de a aduna gunoiul din vagon i de a 
închide u ile vagonului. Vagoanele desc rcate vor fi îndrumate la sta iile de sp lare pentru cur are i 
dezinfectare, pe cheltuiala destinatarului.   
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ANEXA Nr. 3 
la Normele uniforme marf    

 
LISTA M RFURILOR 

care, prin natura lor, pot infecta sau infesta vagonul   
 

    

 
Denumirea m rfii Codul NHM 

 
a) Animale vii 0101 - 0106 

 
b) Carne i organe comestibile 0201 - 0210 

 
c) Pe ti i crustacee, molu te i alte nevertebrate acvatice 0301 - 0307 

 

d) Alte produse de origine animal  0401 - 0410, 0502 
0504 - 0507, 0510 - 

0511 

 
e) Cereale (1001 - 1007) *) 

 
f) Semin e i fructe oleaginoase; semin e i fructe diverse; plante 

industriale sau medicinale; paie i furaje 
(1201 - 1207, 1214) 

*) 

 

g) Gr simi i uleiuri de origine animal  sau vegetal ; produse ale 
disocierii lor; gr simi alimentare prelucrate; cear  de origine 
animal  sau vegetal  

1501 - 1502, 1504 - 
1506, 1516, 1522 

 
h) Preparate din carne, din pe te sau din crustacee, din molu te 

sau din alte nevertebrate acvatice 
1601 - 1605 

 

i) Reziduuri i de euri ale industriei alimentare; alimente 
preparate pentru animale 

(2302, 2303, 2304 - 
2306, 2308, 2309) *) 

 
j) Hormoni 2937 

 
k) Compu i pentru produse farmaceutice 3002 

 
l) Îngr minte 3101 

 

m) Piei brute, piei t cite, bl nuri i produse din acestea; articole 
din intestine de animale (altele decât cele de la viermii de 

tase) 

4101 - 4106, 4206 

 
n) Lân , p r fin sau grosier de animale; fire i es turi din p r 5103, 5305 

 
o) Alte m rfuri: 7101 

 
- perle naturale; 

 
- filde , carapace de broasc estoas  etc.; 9601 

 
- colec ii i specimene pentru colec ii de zoologie, de botanic , 

de mineralogie, de anatomie; 
9705 

 
- efecte de str mutare; 9901 

 
- cadavre umane; 9911 

 
   *) Sp larea i dezinfec ia nu sunt obligatorii pentru vagoanele specializate care au transportat 

rfuri din categoria celor marcate cu asterisc *), dac  dup  desc rcarea m rfurilor se face dovada, 
prin certificate emise de organele abilitate, c  marfa nu este infestat .   
 

ANEXA Nr. 4 
la Normele uniforme marf    

 
LISTA M RFURILOR 

care murd resc vagoanele, f cându-le improprii pentru transportul altor m rfuri f  o sp lare 
prealabil    

 
    

 
 Denumirea m rfii Codul NHM 

 
a) Animale vii 0101 - 0106 

 
b) Carne i organe comestibile (0201 - 0210) *) 

 
c) Pe ti i crustacee, molu te i alte nevertebrate acvatice 0301, (0302 - 0307) 

*) 

 
d) Alte produse de origine animal  (0401 - 0410) *) 

(0510, 0511) *) 

 
e) Plante, legume, fructe, produse vegetale (0601 - 0910 1101 - 

1404) *) 
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f) Cereale (1001 - 1007) *) 

 

g) Gr simi i uleiuri de origine animal  sau vegetal ; produse 
ale disocierii lor; gr simi alimentare prelucrate; cear  de 
origine animal  sau vegetal  

(1501 - 1516, 1522) 
*) 

 
h) Zaharuri, lactoz , melas  rezultat  din extrac ia sau rafinarea 

zah rului 
(1702, 1703, 2308) *) 

 
i) Sare, var, ciment (2501, 2522, 2523) *) 

 
j) Praf de cocs 2704 

 

k) Combustibili minerali, uleiuri minerale i produse rezultate din 
distilarea acestora; materiale bituminoase; cear  mineral  

(2706, 2707, 2709, 
2711 - 2715, 2722 - 

2749) *) 

 
l) Negru de fum, sod  caustic , sulfa i etc. (2803, 2815, 2833) *) 

 
m) Îngr minte (3101, 3102 - 3105) 

*) 

 
n) Produse diverse ale industriei chimice (3214, 3808, 3816, 

3824, 3825) *) 

 
o) Praf de piatr  natural  6802 *) 

 
   *) Sp larea nu este obligatorie pentru vagoanele care au transportat m rfuri din categoria celor 
marcate cu asterisc *), dac  dup  desc rcarea m rfurilor se constat  c :   
   a) m rfurile au fost prezentate la transport în ambalaje care împiedic  r spândirea lor în vagon,   
   b) vagoanele au fost c ptu ite cu folii de plastic, hârtie sau altele similare, care nu au permis 
murd rirea vagonului din cauza deterior rii ambalajelor,   
   c) marfa a fost înc rcat  într-un vagon specializat, care nu a fost murd rit în timpul transportului de 

tre aceast  marf .   
 

ANEXA Nr. 5 
la Normele uniforme marf    

 
NORME UNIFORME 

pentru completarea scrisorii de tr sur  pentru traficul intern   
 
   Art. 1. -  Scrisoarea de tr sur  se folose te în traficul intern ca document de transport pentru:   
    expedi iile de vagoane complete - înc rcate într-un singur vagon sau grup de vagoane - i unit i 
de transport intermodal - UTI cum sunt containere mari, cutii mobile, high-cube, containere mari 
pliabile, semiremorci rutiere;   
    transporturi regie;   
    expedi ii de colet rie.   
   Art. 2. -  Scrisoarea de tr sur  în trafic intern este de dou  feluri:   
    scrisoare de tr sur  pentru vagon;   
    scrisoare de tr sur  pentru grupuri de vagoane.   
   Art. 3. -  Scrisoarea de tr sur  în trafic intern este format  din 6 file, numerotate astfel:   
 

    

 Fila 
Destina ia filei 

 Nr. Denumire 

 1. Exemplarul de serviciu Transportator de la destina ie 

 1a. Exemplar plat  centralizat  Transportator de la destina ie 

 2. Copie Transportator de la expediere 

 3. Aviz i adeverire de primire Transportator de la destina ie 

 4. Duplicat Expeditor 

 5. Unicat Destinatar 
 
   Art. 4. -  Expeditorul completeaz  c su ele din partea încadrat  cu linii negre groase, iar 
transportatorul completeaz  partea neîncadrat  cu linii negre groase.   
   4.1. Datele din c su ele scrisorii de tr sur  trebuie s  fie înscrise în limba roman , clar, cite i 
corect, cu litere de tipar, care nu se pot terge i numai în rubrica rezervat  fiec reia.   
    În c su ele în care sunt marcate câmpuri pentru înscrierea cifrelor - de exemplu: codul, masa, 
num rul vagonului, pozi ia de trafic i altele similare - se înscrie câte o cifr  în fiecare câmp.   
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    Datele se înscriu prin dactilografiere, tip rire la imprimant , tampilare sau manual, utilizându-se pix 
cu past  neagr  sau albastr .   
    În datele înscrise de expeditor nu se admit corecturi sau ters turi. Datele înscrise pot fi modificate 
de transportator. Pentru modific rile f cute, atunci când acestea sunt admise prin reglement ri, 
agentul transportatorului aplic tampila cu data a sta iei i semneaz .   
   4.2. La completarea c su elor scrisorii de tr sur , expeditorul i transportatorul vor respecta 
prevederile din tabelul de mai jos:   
 

      

 
Denumirea c su ei 

sau amplasarea 
Statutul 
indica iei Informa iile care se înscriu în c su  Observa ii 

 
A. Scrisoarea de tr sur  pentru vagon (fa ) 

 

Prima c su  de 
sus din partea 
stâng  A 
formularului 
scrisoare de tr sur  
pentru vagon 

O Denumirea agentului economic - 
transportator, cas  de expedi ie, etc. - 
prin grija c ruia se tip re te scrisoarea 
de tr sur . 

Ex. "SNTFM 
CFR  MARF  - 
S.a." 

 
A. 1. Date care se completeaz  de expeditor 

 

Sta ia de destina ie O - Se înscrie denumirea sta iei de 
destina ie conform Indicatorului 
Kilometric CFR i codul acesteia. 
Sta ia de destina ie se înscrie cu 
majuscule, cu denumirea complet , 

 prescurt ri. În aceast  c su  
trebuie s  fie înscris  o singur  sta ie 
de destina ie. 

 

 

- Destinatar: Nume, adresa po tal  
complet  f  prescurt ri. Se 
completeaz  toate datele din formular, 
inclusiv num rul blocului, scara, etajul, 
apartamentul, num rul de telefon, 
num rul de fax sau adresa de e-mail, 
num rul contului bancar, codul fiscal i 
codul SIRUES. Destinatarul poate fi o 
singur  persoan  fizic  sau juridic . 

 

Expeditor O - Expeditor: Nume, adres  po tal , 
num r de telefon, num r de fax, nr. 
cont bancar; 

 
 

- cod fiscal; 

 
- cod SIRUES; 

 
- data pred rii - primirii m rfii; 

 
- semn tura agentului expeditorului. 

 

Cod pozi ie 
program/nr. 
comand  

F  
Dup  caz, se 
completeaz  cu 
num rul 
comenzii sau cu 
num rul pozi iei 
din programul de 
transport 

 
Ambalaj F Subrubricile acestei c su e se 

completeaz  astfel: 

- 

 

- În coloana "Nr. buc." Se completeaz  
num rul de buc i de ambalaj din 
acela i tip; 

 

- În coloana "Felul" se completeaz  
felul ambalajului - saci, baloturi, cutii, 

zi, butoaie, leg turi, stelaje, 
containere i altele similare. Se 
înscrie, de asemenea, num rul de 
boxpalete sau palete utilizate la 
înc rcarea m rfii care fac parte din 
expedi ia respectiv , evitându-se 
denumirea generic  de colet. 
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- În coloana "Cod" se înscrie codul 
ambalajelor în conformitate cu "Lista 
codurilor de ambalaj", din anexa nr. 
5.1. ..... Pentru m rfurile paletizate, în 
coloana "Nr. buc." Se înscrie num rul 
paletelor sau al boxpaletelor predate 
la transport i codul tipului de ambalaj, 
care este: 

 
 pentru paletele, în regim de schimb: 
72 

 
 pentru boxpaletele, în regim de 
schimb: 92 

 
 pentru paletele, în regim de 
restituire: 74 

 
 pentru boxpaletele, în regim de 
restituire: 94. 

 
Denumirea m rfii O Denumirea m rfii se completeaz  în 

felul urm tor: 

 
- cu denumirea prev zut  în 

"Nomenclatura m rfurilor"; 

 

- cu denumirea din RID - Apendicele C 
la COTIF, în cazul m rfurilor 
periculoase; 

 

- cu denumirea uzual  din comer , în 
cazul în care completarea nu se face 
cu denumirea prev zut  în 
"Nomenclatura m rfurilor". În cazul în 
care spa iul rubricii nu este suficient 
pentru declararea tuturor m rfurilor 
care compun expedi ia, aceasta se 
face pe o list  specificativ . În acest 
caz, în c su a "Denumirea m rfii" din 
scrisoarea de tr sur  expeditorul 
înscrie men iunea "M rfuri diferite 
conform listei specificative anexate". 

 

La expedi iile de m rfuri la care se 
folosesc materiale de protec ie contra 

ldurii sau frigului - ghea , paie sau 
alte materiale asem toare - 
expeditorul trebuie s  declare separat 

rfurile i separat materialele de 
protec ie utilizate. 

 

Dac  la expedi iile de vagoane se 
folosesc rechizite de înc rcare - 
prelate, mu amale, obloane 
particulare, st noage -, sub denumirea 

rfurilor trebuie s  se înscrie 
denumirea rechizitelor sau a 
dispozitivelor de asigurare utilizate. 

 

În cazul utiliz rii containerelor, cu 
excep ia containerelor mari, se vor 
me iona numerele de identificare ale 
acestora i ini ialele transportatorului 
care le are în proprietate sau 
men iunea "Particular" i, eventual, 
marcajul, num rul de identificare, 
pentru cele care sunt proprietatea 
agen ilor economici. 

 

În cazul în care la înscrierea m rfurilor 
în rubricile "Nr. buc.", "Felul", 
"Denumirea m rfii", "Masa stabilit  de 
expeditor", r mân rânduri libere, 
acestea trebuie anulate de expeditor. 

 

Masa stabilit  de 
expeditor (kg) 

O În aceast  c su  se înscrie masa 
net  a m rfii, în kg, con inute de 
fiecare ambalaj, care se prezint  la 
transport, stabilit  de expeditor. Masa 
stabilit  de expeditor se completeaz  
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în felul urm tor: 

 

 masa expedi iei este masa brut  a 
rfurilor, coletelor înc rcate în 

stare ambalat  în vagon, respectiv 
masa net  a m rfurilor înc rcate în 
vagon în stare neambalat  - vrac. În 
cazul în care expedi ia este format  
din mai multe feluri de marf , se va 
declara masa fiec rui fel de marf . 

 

 în cazul în care în vagon se 
expediaz  materialele de protec ie 
contra frigului, c ldurii, accesorii de 
înc rcare, fixare i altele 
asem toare, care apar in 
expeditorului, acesta trebuie s  
declare dac  a inclus în masa m rfii 
i masa materialelor respective; 

 

 în cazul utiliz rii unit ilor de 
transport intermodal - UTI cum sunt 
containere mari, semiremorci, high-
cube, cutii mobile, se declar  masa 
proprie a UTI folosite, indiferent 
dac  sunt proprietatea unui 
transportator sau sunt particulare. 

 

 masele stabilite de expeditor în 
scrisoarea de tr sur  trebuie s  
corespund  cu cele cuprinse în 
actele de livrare anexate la 
scrisoarea de tr sur  care se 
însumeaz , iar masa total  rezultat  
se înscrie pe ultimul rând al rubricii 
al acestei c su e. Dac  pentru 
declararea m rfurilor se utilizeaz  o 
list  specificativ , masa total  
men ionat  în lista specificativ  
trebuie s  corespund  cu masa din 
scrisoarea de tr sur . 

 
Men iuni de 
francare ..... 

O Men iunile de francare care se înscriu 
sunt: 

 

 
Societate pl titoare 
...... 

- "Francat", când tarifele sunt pl tite 
de expeditor, 

 
- "Transmis", când tarifele sunt pl tite 

de destinatar, 

 

- "Plat  centralizat ", când pentru 
plata tarifelor este încheiat un contract 
de plat  centralizat . Societatea 
pl titoare este clientul cu care 
transportatorul încheie un contract de 
plat  centralizat . 

 
Cod fiscal  Codul fiscal al ... 

 

 
Vagon/container O - Se taie cu o linie cuvântul care nu 

corespunde mijlocului de transport 

 
 

Num r folosit, de exemplu, în cazul folosirii 
vagonului, se taie cuvântul "container", 
iar în cazul folosirii containerului, se 
taie cuvântul "vagon". 

 

- num rul se completeaz  prin 
înscrierea tuturor cifrelor care 
formeaz  num rul mijlocului de 
transport - vagon sau container. 

 

Seria F Se înscrie seria ablonat  pe vagon 
sau pe containerul mare, cu 
respectarea caracterului literei - 
majuscule sau litere mici - i a pozi iei 
acestora. 
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Pentru vagoanele de cale larg  se va 
indica: 

 
- litera A pentru vagoanele acoperite, 

 
- litera D pentru vagoanele 

descoperite, 

 
- litera Z pentru cisterne. 

 

Tonaj F Se completeaz  cu cifrele ablonate 
pe vagon sau pe containerul mare, 
care reprezint  limita de înc rcare, în 
tone, a mijlocului de transport 
respectiv. 

 

 

Volum (mc) F Se completeaz  cu cifrele ablonate 
pe vagon sau pe containerul mare, 
care reprezint  volumul, în metri cubi, 
ai mijlocului de transport respectiv. 

 

 

Suprafa  (m2) F Se completeaz  cu cifrele ablonate 
pe cutia vagonului sau a containerului 
mare, care reprezint  suprafa a, în 
metri p tra i, a mijlocului de transport 
respectiv. 

 

 

Lungime (ml) F Se completeaz  cu cifrele ablonate 
pe cutia vagonului, în metri, în cazul în 
care lungimea vagonului este 
ablonat  pe acesta. 

 

 
Nr. de osii O Se completeaz  cu num rul de osii ale 

vagonului.  

 

ara înscris  (kg) O Se completeaz  cu cifrele ablonate 
pe vagon sau pe containerul mare, 
care reprezint  tara, în kilograme, a 
mijlocului de transport respectiv. 

 

 
Num rul i seria 
sigiliilor aplicate de 
expeditor 

O Se completeaz  cu: 

 
 

- câtimea - num rul - de sigilii 
aplicate; 

 
- seria sigiliilor aplicate de expeditor; 

 
- însemnele expeditorului înscrise pe 

sigiliu. 

 

Nr. accept portuar F Se înscrie num rul acceptului de 
primire a expedi iei de c tre sta ia care 
deserve te portul de destina ie.  

 

Men iuni ale 
expeditorului 
admise de 
regulamente, tarife 
sau instruc ii 

C Se completeaz  cu declara iile 
expeditorului legate de transportator, 
de exemplu: 

 

 

- num rul i felul documentelor 
înso itoare anexate de expeditor la 
scrisoarea de tr sur ; 

 
- semnele i marcajele aplicate pe 

înc rc tura vagoanelor descoperite; 

 

- mijloacele de protec ie - prelatele - 
folosite la protejarea m rfii - se va 
indica num rul inscrip ionat pe 
prelat i proprietarul acestora; 

 

- modul de stabilire a masei m rfii, 
tipul de cântar folosit, metoda de 
cânt rire, precum i al doilea 
element de determinare a cantit ii 
de m rf ; 

 
- numele celui care a stabilit 

cantitatea de marf ; 

 

- orice alte men iuni prev zute sau 
admise de Regulamentul de 
transport, conven ii i tarife cu privire 
la transportul în cauz  care pot fi 
utile transportatorului. 

 

Masa total  stabilit  
de expeditor 

O Se completeaz  cu masa total  a 
rfii stabilit  de expeditor conform 

indica iilor de la c su a "Masa stabilit   
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de expeditor (kg)". 

 
A. 2. Date care se completeaz  de transportator 

 

Scrisoare de 
tr sur  pentru 
vagon 

O În aceast  c su  se bifeaz  una 
dintre cele 3 c su e care definesc tipul 
transportului: vagon complet, regie 
sau colet rie. C su a con ine i 
elementele de identificare ale 
documentului de transport: 

 
 

- seria; 

 
- num rul - este pretip rit de 

tipografie; 

 

- num rul filei i denumirea ei, adic : 
1 - Exemplar de serviciu, 1a - 
Exemplar plat  centralizat , 2 - 
Copie,  3  -  Aviz i adeverire de 
primire, 4 - Duplicat, 5 - Unicat. 

 

Sta ia de expediere O Se completeaz  denumirea i codul 
sta iei de expediere, conform 
Indicatorului kilometric CFR.  

 

Sta ia de destina ie 
- Cod 

O Se completeaz  codul sta iei de 
destina ie, conform Indicatorului 
kilometric CFR.  

 

Masa tarifar  (kg) O Se completeaz  cu valoarea masei pe 
baza c reia se stabilesc tarifele de 
transport. Stabilirea acestei valori se 
face, dup  caz, pe baza datelor 
înscrise în c su a "Masa stabilit  de 
expeditor (kg)", respectiv pe baza 
masei determinate de operatorul de 
transport feroviar, atunci când acesta 
a efectuat cânt rirea. 

 

 

Pozi ia tarifar  O Se completeaz , pentru fiecare rând 
din c su a "Denumirea m rfii", pozi ia 
tarifar  a m rfii, conform 
"Nomenclaturii m rfurilor". Dac  în 
mijlocul de transport sunt înc rcate 

rfuri cu pozi ii tarifare diferite, în 
aceast  c su  se înscrie pozi ia 
tarifar  pentru fiecare marf . 

 

 

Nr. clas  sau 
denumire tarif 

O Se completeaz , dup  caz, num rul 
clasei în care se încadreaz  marfa 
conform tarifului aplicat, respectiv 
denumirea tarifului aplicat la stabilirea 
tarifelor. 

 

 

Tarif - lei/ton  O Se completeaz  valoarea tarifului 
unitar care se aplic  transportului, 
care poate fi exprimat în: 

 
 
- lei/osie km - lei/ton , respectiv 

 
 - lei/osie km. 

 

Distan a (km) O Se completeaz  cu valoarea distan ei 
dintre sta ia de expediere i sta ia de 
destina ie, conform Indicatorului 
kilometric CFR. Atunci când de la 
sta ia de expediere i pân  la sta ia de 
destina ie, din motive neimputabile 
transportatorului, se utilizeaz  o ru  a 

rei distan  este mai mare decât cea 
din Indicatorul kilometric CFR, în 
aceast  c su  se înscrie distan a 
efectiv parcurs  de expedi ie. 

 

 
Tarife de încasat O Se completeaz  cu valoarea tarifelor 

de transport i/sau accesorii care se 
încaseaz  în sta ia de expediere. 
Pentru tarifele accesorii se va înscrie 
cu majuscule felul tarifului. De 
exemplu.: 

 
 
- transport 

 

- accesorii la 
expediere 
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*) - M = tarif de manevr ; 

 
- A = tarif de avizare; 

 
- T = tarif de transbordare; 

 
- TOU = tarif orar de utilizare; 

 
- C = tarif de cânt rire, 

 

Total O Se completeaz  cu totalul tarifelor de 
transport i accesorii care se 
încaseaz : 

  
- în sta ia de expediere - primul rând; 

 
- în sta ia de destina ie - al doilea 

rând. 

 
Cod trat ri speciale F Vezi anexa 5.2 

 

 
Cod tehnologie de 
transport 

F Vezi anexa 5.3 
 

 
Cod trafic F Vezi anexa 5.4 

 

 

Pozi ie de trafic O Se completeaz  cu num rul pozi iei de 
trafic, cu care a fost înregistrat  
expedi ia în contul de expedi ie.  

 

ara (kg) 
constatat  

O Se completeaz  cu tara, în kilograme, 
constatat  de transportator ca urmare 
a verific rilor efectuate.  

 
Cod O Vezi anexa 5.5 

  
- Fel vag 

 
- Cont. 

 
Masa maxim  
admis  

O Se completeaz  cu valoarea masei 
maxime a înc rc turii, admise pe 
întreg itinerariul, ablonat  Pe vagon.   

- pe osie 

 
- Pe ml. 

 

Num rul i seria 
sigiliilor aplicate de 
transportator 

O Se completeaz  cu câtimea - num rul 
- i seria sigiliilor aplicate de 
transportator.  

 

Primit O În aceast  c su  semneaz  agentul 
transportatorului, dup  efectuarea 
verific rilor f cute la vagon i 
documente. Semn tura certific  faptul 

 expedi ia a fost luat  în primire. 

 

 

Înc rcat de 
expeditor pe linia ... 

F Se completeaz  cu denumirea 
proprietarului liniei feroviare industriale 
pe care se afl  frontul de înc rcare a 
mijlocului de transport luat în primire 
de agentul transportatorului. 

 

 

Men iuni ale 
transportatorului 

C Se completeaz  cu declara ii ale 
transportatorului în leg tur  cu 
expedi ia. De exemplu: num rul 
autoriza iei de înc rcare, coduri 
utilizate de transportator, etc. 

 

 
Cot  TVA ... % O Atunci când tarifele sunt pl tite de 

expeditor, aceast  c su  se 
completeaz  cu: 

 

 
Suma (lei) 

 
- cota TVA aplicat ; 

 

- valoarea, în lei, aferent  cotei TVA 
aplicat  sumei totale încasate la 
expediere - tarife de transport i 
tarife accesorii. 

 

Încasat la 
expediere (lei) 

O Atunci când tarifele sunt pl tite de 
expeditor, aceast  c su  se 
completeaz , în cifre i litere, cu 
valoarea sumei totale care include 
tarifele de transport i tarifele 
accesorii, care cad în sarcina 
expeditorului. 
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tampila cu Data 
sau Achitat a casei 
sta iei de expediere 

O Dac  în c su a "Încasat la expediere 
(lei)"  sunt  înscrise  tarife  care  se  
pl tesc de expeditor, se aplic  
tampila "Achitat" a casei sta iei de 

expediere. Dac  tarifele se încaseaz  
printr-un contract de plat  centralizat  
sau sunt transmise în sarcina 
destinatarului se aplic tampila cu 
"Data" a casei sta iei de expediere. 

 

 

ampila cu DATA 
sosirii la sta ia de 
destina ie 

O Agentul transportatorului aplic  
tampila cu data i ora sosirii trenului, 

cu expedi ia, la sta ia de destina ie.  

 

Pozi ia de sosire O Agentul transportatorului înscrie 
num rul din coloana "Expediere (Nr. 
ST)/Sosire (PS)" cu care expedi ia a 
fost înregistra  în "Registrul veghetor" 
al sta iei de destina ie. 

 

 
Tarife de încasat O Se completeaz  cu valoarea tarifelor 

de transport i/sau accesorii care se 
încaseaz  în sta ia de destina ie. 
Pentru tarifele accesorii se va înscrie 
cu majuscule felul tarifului. De 
exemplu: 

 

 
- transport 

 

- accesorii la 
destina ie 

 
*) - M = tarif de manevr ; 

 
- A = tarif de avizare; 

 
- T = tarif de transbordare; 

 
- TOU = tarif orar de utilizare; 

 
- C = tarif de cânt rire. 

 

Încasat la destina ie 
(lei) 

O Atunci când tarifele sunt pl tite de 
expeditor, aceast  c su  se 
completeaz , în cifre i litere, cu 
valoarea sumei totale care include 
tarifele de transport i tarifele accesorii 
care cad în sarcina destinatarului. 

 

 
Cot  TVA ... % O Atunci când tarifele sunt pl tite de 

destinatar, aceast  c su  se 
completeaz  cu: 

 

 
Suma (lei) 

 
- cota TVA aplicat ; 

 

- valoarea, în lei, aferent  cotei TVA 
aplicat  sumei totale încasate la 
destina ie - tarife de transport i 
tarife accesorii. 

 

tampila cu Data 
eliber rii sau 
Achitat a casei 
sta iei de destina ie 

O Dac  în c su a "Încasat la destina ie 
(lei)"  sunt  înscrise  tarife  care  se  
pl tesc de expeditor, se aplic  
tampila "Achitat" a casei sta iei de 

destina ie.  

 

Dac  tarifele se încaseaz  printr-un 
contract de plat  centralizat  se aplic  
tampila cu "Data" a casei sta iei de 

destina ie. 

 

Masa stabilit  de 
transportator (kg) 
bruto/tara/neto 

O Transportatorul completeaz  datele 
constatate cu ocazia cânt ririi - Bruto, 

ara, Neto -, atunci când efectueaz  
cânt rirea, ca urmare a solicit rii 
expeditorului sau în alte situa ii 
determinate de cerin ele de transport.  

 
tampila Agentul transportatorului înscrie data 

la care a efectuat cânt rirea, 
semneaz i aplic tampila de 
cântar.  

Data, Semn tura 

 

Fila 3 - tratare Suplimentar fa  de c su ele prezentate mai sus, pe fila 3 - Aviz i 
adeverire de primire, adresat  transportatorului de la destina ie, 
sunt prev zute urm toarele c su e: 

 
(fa ) O În aceast  c su , agentul 
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Avizat destinatarul 
la data ... ora ... 

transportatorului care avizeaz  sosirea 
expedi iei la destina ie completeaz  
data, în formatul ziua, luna, anul i ora 
aviz rii sosirii expedi iei în sta ie. 
Aceast  data trebuie s  corespund  
cu dat  aviz rii, înscris  în registrul 
veghetor. 

 

(fa ) O În aceast  c su , destinatarul 
semneaz  pentru primirea expedi iei 

 obiec ii sau pentru primirea 
expedi iei cu obiec ii - urme de violare 
-, anulând cu o linie cuvintele care nu 
corespund. de exemplu: Pentru o 
expedi ie primit  f  urme De violare 
se taie cu o linie cuvintele "urme 
violare", iar pentru o expedi ie primit  
cu urme de violare se taie cu o linie 
cuvintele "f  obiec ii".  

 

Primit expedi ia f  
obiec ii/urme de 
violare 

 

Destinatarul înscrie data lu rii în 
primire a transportului, în formatul 
ziua, luna, anul, datele de identitate 
ale agentului destinatarului i 
semn tura acestuia. 

 

Data trebuie s  corespund  cu data 
din documentul cu care s-a realizat 
predarea - primirea expedi iilor de 
vagoane. 

 
(verso) O În c su ele aferente se aplic tampila 

"Tranzit" a sta iilor în care vagonul a 
sta ionat în vederea prelucr rii trenului 
în compunerea c ruia s-a aflat sau a 
verific rii expedi iei. 

 
 

LOC PENTRU 
APLICAREA 

TAMPILELOR DE 
TRANZIT 

 

(verso) O În situa iile când la vagoanele cu urme 
de violare, constatate în parcurs sau la 
destina ie care necesit  verificarea 
con inutului, agentul transportatorului 
ridic  sigiliile de pe vagon i în locul 
lor aplic  sigiliile proprii. 

 

 
Sigilii sau alte 
încuietori aplicate 
sau ridicate 

 

Ridicarea de pe mijlocul de transport a 
sigiliilor existente i aplicarea noilor 
sigilii în parcurs se men ioneaz  pe 
verso - ul exemplarului 3 al scrisorii de 
tr sur  - aviz i adeverire de primire. 

 

În c su ele aferente se completeaz  
corespunz tor datele cerute de 
formular: aplicat/ridicat, felul, num r 
de buc i, num rul i seria, data, 
motivul schimb rii sigiliului sau a altor 
încuietori. 

 

Agentul transportatorului din fiecare 
sta ie unde s-au efectuat 
ridic ri/aplic ri de sigilii semneaz i 
aplic tampila dreptunghiular  a 
sta iei. 

 

Înscrieri ale 
transportatorului 

cute în afara 
chenarului scrisorii 
de tr sur  

F A se vedea reglement rile proprii ale 
operatorului de transport feroviar. 

 
 
Grupa ... 

 
Ruta ... 

 
Nr. tren ... 

 
Din ... 

 
Nr. crt. cont 
eliberare 
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B. Scrisoare de tr sur  pentru grupuri de vagoane 

 

Scrisoarea de tr sur  pentru grupuri de vagoane este similar  scrisorii de tr sur  pentru 
vagon, descris  la pct. A de mai sus. C su ele referitoare la num rul 
vagonului/containerului mare, datele caracteristice ale vagonului - osii, tonaj, tar , 
volum, suprafa  -, cod fel vagon, pozi ia tarifar  a m rfii, masa stabilit  de expeditor, în 
kg, masa stabilit  de transportator, tarife de încasat - de transport i/sau accesorii - i 
sigilii aplicate, de pe fa a scrisorii de tr sur  pentru vagon, figureaz  pe "Nota de mas ", 
anex  la scrisoarea de tr sur  pentru grupuri de vagoane. 

 

Diferit fa  de scrisoarea de tr sur  pentru vagon, la scrisoarea de tr sur  pentru grupuri 
de vagoane, pe fa , este înscris, pe un rând, în partea de jos: "Cântar nr. ...", în care 
agentul transportatorului care, la solicitarea clientului, a efectuat cânt rirea aplic  
tampila de cântar proprie. 

 
Rezultatul cânt ririi se înscrie pe "Nota de mas ", în coloana "Masa stabilit  de 
transportator (vagon/container)". 

 
   *) - se va indica prescurtat prin majuscul  felul tarifului accesoriu   
    O - câmp a c rui completare este obligatorie   
    F - câmp a c rui completare este facultativ    
    C - indica ie condi ional  (obligatorie dac  este îndeplinit  condi ia)   
 

ANEXA Nr. 5.1 
la Normele uniforme marf    

 
LISTA CODURILOR DE AMBALAJE   

 
    

 
Nr. 
crt. Denumirea ambalajului Codul 

ambalajului 

 1. Vagon 1 

 2. Lad , l di  2 

 3. Stelaj din lemn 3 

 4. Stelaj metalic 4 

 5. Container 5 

 6. Cuf r 6 

 7. Valiz  din piele 7 

 8. Valiz  din material plastic 8 

 9. Sac din pânz  9 

 10. Sac din material plastic 10 

 11. Tambur, bobin  - pentru cablu electric, cablu de o el i altele 
similare 11 

 12. Sul - carton asfaltat, împletituri de sârm i altele similare 12 

 13. Butelie, recipient - aragaz, oxigen, hidrogen, acid carbonic 13 

 14. Damigean , balon - pline cu acizi sau cu alte produse 14 

 15. Leg tur  -m turi, evi, topoare, fier sau o el laminat i altele 
similare 15 

 16. Colac - sârm , fier sau o el-beton 16 

 17. Bucat  - orice obiecte neambalate 17 

 18. Co  de nuiele 18 

 19. Co  din material plastic 19 

 20. Pachet - ziare, reviste i altele similare 20 

 21. Tob  - carbid, clorur  de calciu pulbere sau de euri de metal 21 

 22. Cutie din carton 22 

 23. Cutie din tabl  23 

 24. Butoi din lemn 24 

 25. Butoi din tabl  25 

 26. Butoi din material plastic 26 

 27. Butoi din placaj 27 

 28. Bidon din tabl  28 

 29. Bidon din material plastic 29 
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 30. Balot - hârtie, stof , tabl i altele similare 30 

 31. Putin  31 

 32. Co  din papur  32 

 33. Ciub r 33 

 34. Alte feluri de ambalaje nedenumite mai sus 34 
 

ANEXA Nr. 5.2 
la Normele uniforme marf    

 
Codificarea trat rilor speciale   

 
    

 
Nr. 
crt. Denumirea trat rii speciale Cod 

 1. Transport de m rfuri cu gabarit dep it 1 

 2. Transport de m rfuri explozibile sau incendiare 2 

 3. Transport de m rfuri perisabile 3 

 4. Transport de viet i 4 

 5. Transport colet rie 5 

 6. Transport de m rfuri cu vagoane CFR închiriate sau echipate cu stelaje 6 

 7. Transport de m rfuri cu vagoane particulare 7 

 8. Transport de m rfuri cu desc rcare în linie curent  sau cu depozitare în 
porturi - transbord indirect 8 

 9. Transport de m rfuri mar rutizat sau navetizat 9 
 

ANEXA Nr. 5.3 
la Normele uniforme marf    

 
Codificarea tehnologiilor de manipulare i transport   

 
    

 
Nr. 
crt. Denumirea tehnologiei Cod 

 1. Vrac în vagoane complete 1 

 2. Lichide în vagoane complete 2 

 3. Pulverulente în vagoane complete 3 

 4. Ma ini i utilaje în unit i manipulate mecanizat, în vagoane complete 4 

 5. Alte moduri de manipulare i transport care permit manipularea mecanizat  
în vagoane complete 5 

 6. Pachetizat 6 

 7. Paletizat 7 

 8. Transcontainerizat 8 

 9. Containerizat 9 
 

ANEXA Nr. 5.4 
la Normele uniforme marf    

 
Codificarea traficului   

 
    

 Nr. crt. Denumire trafic Cod 

 1. Repred ri în trafic intern 0 

 2. Intern f  regie 1 

 3. Intern regie 2 

 4. Intern combinat 3 

 5. Export f  transbordare 4 

 6. Export cu transbordare 5 

 7. Import f  transbordare 6 
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 8. Import cu transbordare 7 

 9. Tranzit f  transbordare 8 

 10. Tranzit cu transbordare 9 

 11. Feribot export 10 

 12. Feribot import 11 
 

ANEXA Nr. 5.5 
la Normele uniforme marf    

 
Codificarea vagoanelor   

 
     

 
Nr. 
crt. Semnifica ia utiliz rii vagoanelor Categoria 

vagoanelor Cod 

 
1. Acoperite de tip ob inut G 11 

 
2. Acoperite de tip special pentru viet i H 21 

 
3. Platforme cu pere i mici, mobili - rabatabili - sau 

demontabili cu lungimea platformei între 12 - 18,5 m K sau R 31 

 
4. Platforme de tip special cu i f  pere i demontabili L sau S 41 

 
5. Tals T 50 

 
6. Descoperite cu pere i înal i, fic i, cu lungimea cutiei sub 11 

m E 51 

 
7. Descoperite cu pere i înal i, demontabili i cu lungimea 

cutiei peste 11 m E 52 

 
8. Descoperite cu pere i înal i, cu desc rcare prin gravita ie E 54 

 
9. Fals - Fads-k - c rbuni F 61 

 
10. Fals - Fad - cu or  - alte m rfuri de mas  F 61 

 
11. Fadoz - pentru D.L.I. F 63 

 
12. Faccs F 69 

 
13. Cisterne pentru produse petroliere albe i motorin  U 71 

 
14. Cisterne pentru produse petroliere negre U 72 

 
15. Cisterne pentru acid sulfuric concentrat peste 80%, bitum 

cald, ulei floarea soarelui sau melas  U 73 

 
16. Refrigerente I 81 

 
17. Uagps U 90 

 
18. Speciale pentru ciment în vrac U 91 

 
19. Speciale pentru transporturi negabaritice U 92 

 
ANEXA Nr. 6 

la Normele uniforme marf    
 

NORME UNIFORME 
pentru etichetele care se aplic  expedi iilor de m rfuri   

 
   Art. 1. -  Etichetele expedi iilor de m rfuri trebuie s  îi informeze pe cei interesa i despre 
caracteristicile transportului i ale manipul rii.   
   Art. 2. -  Se folosesc urm toarele etichete:   
   2.1. Etichete de manipulare (Anexa nr. 6.1 la Normele uniforme marf );   
   2.2. Etichete de pericol (Anexa nr. 6.2 la Normele uniforme marf );   
   2.3. Etichete privind regimul vamal i "De dezinfectat" (Anexa nr. 6.3 la Normele uniforme marf );   
   2.4. Etichete de restric ii la manevr  (Anexa nr. 6.4 la Normele uniforme marf );   
   2.5. Etichete de identificare a transporturilor (Anexa nr. 6.5 la Normele uniforme marf ).   
   Art. 3. -  Etichetele se aplic  în conformitate cu prevederile din:   
   3.1. Regulamentul pentru transportul interna ional feroviar al m rfurilor periculoase (RID) - 
Apendicele C la Conven ia privind transporturile interna ionale feroviare (COTIF);   
   3.2. Ghidul traficului de m rfuri al CIT (GTM - CIT);   
   3.3. Reglement rile proprii ale operatorilor de transport feroviar.   
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ANEXA Nr. 6.1 
la Normele uniforme marf    

 
ETICHETE DE MANIPULARE   

 
    Eticheta nr. 1 "Realimentarea cu ghea  a expedi iilor".   
    Vagoanele pentru care se cere, prin scrisoarea de tr sur , realimentarea cu ghea  în parcurs, 
trebuie s  fie prev zute cu o etichet  conform modelului nr. 1, format mare, pe ambii pere i laterali ai 
vagonului.   
    Aceste etichete trebuie s  poarte numele sta iei în care se cere realimentarea cu ghea .   
    Pe originalul scrisorii de tr sur  se va lipi o eticheta conform modelului nr. 1, format mic.   
    Eticheta nr. 2 "Vagoane înc rcate cu animale vii".   
    Pentru vagoanele înc rcate cu animale vii se folosesc etichetele-model nr. 2.   
    Eticheta nr. 3 "Vagoane înc rcate cu m rfuri perisabile".   
    Pentru vagoanele înc rcate cu m rfuri perisabile se folosesc etichetele-model nr. 3.   
    Eticheta nr. 4 "Declararea interesului la eliberare".   
    Pentru expedi iile cu declararea interesului la eliberare se folose te eticheta-model nr. 4, format 
mare.   
    Pe originalul scrisorii de tr sur  se va aplica eticheta conform modelului nr. 4, format mic.   

 

 
   

    Dac  transportul anumitor m rfuri, conform reglement rilor, necesit  îngrijiri speciale, mai ales în 
ceea ce prive te caracterul lor fragil, sensibilitatea la ap , condi iile de înc rcare i altele similare, 
expeditorul trebuie s  prevad  expedi ia cu etichete corespunz toare, prev zute mai jos.   
    Pentru aplicarea acestor etichete expeditorul îl va consulta pe eful sta iei de marf .   
    Eticheta nr. 5 "fragil"   
    Eticheta nr. 6 "a se proteja împotriva umidit ii"   
    Eticheta nr. 7 "sus"   
    Eticheta nr. 8 "a se proteja împotriva c ldurii"   
    Eticheta nr. 9 "folosirea cârligelor este interzis "   
    Eticheta nr. 10 "centru de greutate ridicat"   
    Eticheta nr. 11 "aici se pune c ruciorul"   
    Eticheta nr. 12 "centru de greutate"   
    Eticheta nr. 13 "a se ag a aici"   
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   1) Reducere admisibil  pân  la formatul A7 (74 X 105 mm)   
 

ANEXA Nr. 6.2 
la Normele uniforme marf    

 
ETICHETE DE PERICOL   

 
   1. Pentru indicarea m rfurilor periculoase i a pericolelor generate de acestea, se utilizeaz  
etichetele de pericol prev zute în Regulamentul privind transportul interna ional feroviar al m rfurilor 
periculoase (RID) - Apendicele C la Conven ia privind transporturile interna ionale feroviare (COTIF).   
   2. Pentru traficul intern, textul trebuie s  fie tip rit în limba român .   
   3. Modele   
    PERICOL DIN CLASA 1   
    Materii i obiecte explozibile   
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(Nr. 1) 

Diviziunile 1.1, 1.2 i 1.3 
Semn conven ional (bomb  explodând): negru pe fond portocaliu; 

cifra "1" în col ul de jos. 
 

 
 

(Nr. 1.4) 
Diviziunea 1.4 

 

 
 

(Nr. 1.5) 
Diviziunea 1.5 

 

 
 

(Nr. 1.6) 
Diviziunea 1.6 

Cifre negre pe fond portocaliu. Ele trebuie s  m soare aproximativ 30 mm 
în ime i 5 mm grosime (pentru o etichet  de 100 mm x 100 mm); 

cifra "1" în col ul de jos.   
 
   **) Indicarea diviziunii - se las  necompletat dac  propriet ile explozive constituie riscul secundar;   
   *) Indicarea grupei de compatibilitate - se las  necompletat dac  propriet ile explozive constituie 
riscul secundar.   
 
    PERICOL DIN CLASA 2   
    Gaze   

 

 
 

(Nr. 2.1) 
Gaze inflamabile 

Semn conven ional (flac ): negru sau alb 
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cu excep ia cazurilor prev zute de RID la pct. 5.2.2.2.1.6 c)] 
e fond ro u, cifra "2" în col ul de jos 

 

 
 

(Nr. 2.2) 
Gaze neinflamabile netoxice 

Semn conven ional (butelie de gaze): 
negru sau alb pe fond verde; 

Cifra "2" în col ul de jos 
 

 
 

(Nr. 2.3) 
Gaze toxice 

Semn conven ional (cap de mort pe dou  tibii): 
negru pe fond alb; Cifra "2" în col ul de jos.   

 
    PERICOL DIN CLASA 3   
    Materii lichide inflamabile   

 

 
 

(Nr. 3) 
Semn conven ional (flac ): negru sau alb pe fond ro u; 

Cifra "3" în col ul de jos.   
 

PERICOL DIN CLASA 4.1 
Materii solide inflamabile, 

Materii autoreactive i 
Materii explozibile desensibilizate 

 

 
 

Nr. 4.1) 
Semn conven ional (flac ): 
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negru pe fond alb, barat cu apte 
benzi verticale ro ii; 

cifra "4" în col ul de jos   
 

PERICOL DIN CLASA 4.2 
Materii spontan 

inflamabile 
 

 
 

(Nr. 4.2 
Semn conven ional (flac ): 

negru pe fond alb (jum tatea de sus) 
i ro u (jum tatea de jos); 
cifra "4" în col ul de jos   

 
PERICOL DIN CLASA 4.3 

Materii care, în contact cu apa, 
degaj  gaze inflamabile 

 

 
 

(Nr. 4.3) 
Semn conven ional (flac ): 

negru sau alb, pe fond albastru 
cifra "4" în col ul de jos   

 
PERICOL DIN CLASA 5.1 

Materii comburante 
(oxidante) 

 

 
 

(Nr. 5.1) 
Semn conven ional (flac  deasupra unui cerc): negru pe fond galben; 

Cifra "5.1" în col ul de jos   
 

PERICOL DIN CLASA 5.2 
Peroxizi organici 
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(Nr. 5.2) 
Semn conven ional (flac  deasupra unui cerc): negru pe fond galben; 

Cifra "5.2" în col ul de jos   
 

PERICOL DIN CLASA 6.1 
Materii toxice 

 

 
 

(Nr. 6.1) 
Semn conven ional (cap de mort pe dou  tibii): 

negru pe fond alb; cifra "6" în col ul de jos   
 

PERICOL DIN CLASA 6.2 
Materii infec ioase 

 

 
 

(Nr. 6.2) 
Jum tatea de jos a etichetei poate purta men iunile:   

"MATERII INFEC IOASE" i "ÎN CAZ DE AVARIERE SAU DE SCURGERE 
TREBUIE AVERTIZATE IMEDIAT AUTORIT ILE DE S TATE PUBLIC " 

Semn conven ional (trei semiluni pe un cerc) i 
men iuni negre pe fond alb; cifra "6" în col ul de jos   

 
    PERICOL DIN CLASA 7   
    Materii radioactive   
 

    

 IMAGINE IMAGINE IMAGINE 

 (Nr. 7A) (Nr. 7B) (Nr. 7C) 

 Categoria I - Alb  Categoria II - Galben  Categoria III - Galben  

 Semn conven ional (trefl ): 
negru pe fond alb; 

Semn conven ional (trefl ): negru pe fond galben cu 
chenar alb 

 (jum tatea de sus) i alb (jum tatea de jos); 

 Text (obligatoriu): cu negru în 
jum tatea de jos a etichetei 

Text (obligatoriu): cu negru în jum tatea de jos a 
etichetei 

 "RADIOACTIVE" 

 "RADIOACTIVE" "CONTENTS ..." 

 "CONTENTS ..." "ACTIVITY ..." 
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 "ACTIVITY ..." Într-o caset  cu chenar negru "TRANSPORT INDEX" 

 
Cuvântul "RADIOACTIVE" 

trebuie urmat de o bar  
vertical  ro ie; Cifra "7" în 

col ul de jos 

Cuvântul "RADIOACTIVE" 
trebuie urmat de dou  bare 

verticale ro ii; 

Cuvântul "RADIOACTIVE" 
trebuie urmat de trei bare 

verticale ro ii; 

 Cifra "7" în col ul de jos 
 

 

 
 

(Nr. 7E) 
Materii fisionabile din clasa 7 

fond alb; 
Text (obligatoriu): cu negru în partea de sus a etichetei: "FISSILE" 

Într-un cadru negru în partea de jos a etichetei:   
"CRITICALITY SAFETY INDEX" (Indice de siguran  - criticitate) 

Cifra "7" în col ul de jos   
 

PERICOL DIN CLASA 8 
Materii corosive 

 

 
 

(Nr. 8) 
Semn conven ional (lichide v rsate 

din dou  eprubete i care ard o 
mân i un metal): 

negru pe fond alb (jum tatea 
de sus); i negru cu chenar alb 

(jum tatea de jos) 
cifra "8" cu alb în col ul de jos   

 
PERICOL DIN CLASA 9 

Materii i obiecte periculoase diverse 
 

 
 

(Nr. 9) 
Semn conven ional ( apte linii verticale 

în jum tatea de sus): 
negru pe fond alb; 

cifra "9" subliniat  în col ul de jos   
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(Nr. 11) 
Dou  s ge i negre pe fond alb sau 

pe un fond cu contrast corespunz tor   
 
    Marcaj pentru materii transportate în stare cald  (a se vedea RID 5.3.3)   

 

 
   

    Marcaj portocaliu care poart  num rul de identificare a pericolului i num rul ONU:   
 

 
   

    Num rul de identificare a pericolului   
    (2 sau 3 cifre, precedate, dup  caz, de litera X, a se vedea RID 5.3.2.3)   
    Num rul ONU (4 cifre)   
    Fond portocaliu.   
    Bordur , linie orizontal i cifre negre, grosime 15 mm.   
 

ANEXA Nr. 6.3 
la Normele uniforme marf    

 
ETICHETE 

privind regimul vamal i "DE DEZINFECTAT"   
 
   (1) Etichetele "M rfuri supuse regimului vamal"   
   1. Transporturile aflate sub regim vamal se recunosc dup  eticheta verde "M rfuri sub control 
vamal", prezentat  în modelul de mai jos.   
   2. Pe coletele i pe vagoanele care con in m rfuri supuse formalit ilor vamale, precum i pe 
documentele lor de transport, sta iile de expediere în care se v muiesc transporturile sau de frontier , 
dup  caz, sunt obligate s  aplice:   
   a) pe colete i pe vagoane, eticheta "M rfuri sub control vamal", format A 7, cu dimensiunile 91/50 
mm;   
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   b) pe scrisoarea de tr sur , eticheta "M rfuri sub control vamal", format A 10, cu dimensiunile 35/18 
mm.   
   3. Aceste etichete se completeaz  dup  cum urmeaz :   
   a) în cazul expedi iilor destinate exportului, etichetele se completeaz  cu numele sta iei unde 
urmeaz  s  se îndeplineasc  formalit ile vamale la export, men ionat  de expeditor în scrisoarea de 
tr sur , respectiv sta ia de frontier  de ie ire din ar , dup  caz;   
   b) în cazul expedi iilor din import i nev muite în sta ia de frontiera de intrare în ar , se 
completeaz  cu numele sta iei cu birou vamal din interiorul t rii unde urmeaz  s  se îndeplineasc  
formalit ile vamale de import i pentru care se întocme te de c tre sta ia de frontier  declara ia 
vamal  de tranzit intern;   
   c) în cazul expedi iilor în tranzit prin ara noastr , se completeaz  cu numele sta iei de cale ferat  de 
frontier  de ie ire din ar , prev zut  de expeditor în scrisoarea de tr sur , pentru care sta ia de cale 
ferat  de frontier  de intrare întocme te declara ia vamal  de tranzit extern.   
    În sta iile de frontier  de ie ire i în sta iile din interior cu birou vamal, eticheta "M rfuri sub control 
vamal", format mic, de pe scrisorile de tr sur , i format mare, de pe colete i vagoane, se 
îndep rteaz  dup  ob inerea liberului de vam .   
   (2) Eticheta "DE DEZINFECTAT"   
    Pentru vagoanele folosite la transportul anumitor m rfuri, care nu pot fi îndrumate la înc rcare decât 
dup  sp lare i dezinfectare, se folose te eticheta "DE DEZINFECTAT", prev zut  în modelul de mai 
jos. Aceasta eticheta trebuie completat  cu num rul vagonului, sta ia unde se execut  opera iunea de 
sp lare i dezinfectare, data i tampila sta iei care a aplicat eticheta.   
    Modele   
   1. Eticheta "M rfuri sub control vamal"   

 

 
   

   2. Eticheta "DE DEZINFECTAT"   
 

 
   

 
ANEXA Nr. 6.4 

la Normele uniforme marf    
 

ETICHETE 
de restric ie la manevr    

 
   (1) Etichetele folosite pentru restric ii la manevr  sunt urm toarele:   
    Eticheta nr. 1 "Trecerea peste cocoa  interzis "   
    Se folose te la transporturile excep ionale pentru care s-a dispus aceast  restric ie de manevr , în 
cazul înc rc turii a c rei geometrie nu permite trecerea peste cocoa ele de triere.   
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    Eticheta nr. 2 "Se interzice trierea prin îmbrâncire sau pe plan înclinat, f  a fi legat de un vehicul 
motor. Nu trebuie s  tamponeze, nici s  fie tamponat"   
    Se folose te în urm toarele cazuri:   
   a) la transporturile excep ionale pentru care s-a dispus aceast  restric ie de manevr ;   
   b) la vehiculele înso ite de înso itori;   
   c) la vagoanele a c ror mas  brut  este egal  sau mai mare de 100 t.   
    Eticheta nr. 3 "Se vor lua m suri speciale pentru manevre i protejare. Nu trebuie s  tamponeze, 
nici s  fie tamponat"   
    Se folose te în urm toarele cazuri:   
   a) la transporturile excep ionale pentru care s-a dispus aceast  restric ie de manevr ;   
   b) la vagoanele înc rcate cu animale vii.   
    Eticheta nr. 4 "A se manevra cu precau ie!"   
    Se folose te în urm toarele cazuri:   
   a) pentru transporturile excep ionale pentru care s-a dispus aceast  restric ie de manevr ;   
   b) pentru vagoanele a c ror înc rc tur  risc  s  se deplaseze în mod periculos, dac  cuplarea nu 
se face cu vitez  redus ;   
   c) pentru vagoanele care nu pot suporta decât o cuplare cu vitez  redus , din cauza fragilit ii i a 
valorii m rfii transportate; fragilitatea se apreciaz inându-se seama de starea, fixarea i de tipul 
vagoanelor folosite; totu i, în mod excep ional, atunci când vagoanele nu pot suporta cuplarea, chiar 
cu vitez  redus , se va utiliza eticheta nr. 3;   
   d) pentru obiectele cu masa indivizibil  mai mare de 20 t.   
   (2) Etichetele de restric ie la manevr  se aplic  în cazurile prev zute de RID.   
   (3) Etichetele de restric ie la manevr  nu se aplic  pe urm toarele transporturi, chiar dac  ele sunt 
supuse unor astfel de restric ii:   
   1. vehicule înc rcate sau goale, care poart  un semn ce prescrie o restric ie de manevr  
suplimentar , în cazul în care nu este necesar  o restric ie de manevr  suplimentar ;   
   2. vagoane de c tori, vehicule de trac iune care nu sunt în serviciu;   
   3. vagoane cu materii i obiecte prev zute în RID, care poart  o etichet  aplicat  de expeditor, care 
impune deja o restric ie de manevr , dar nu este necesar  o restric ie de manevr  suplimentar .   
 
    Modele   

Nr. 1 
 

 
 

Trecerea peste cocoa  interzis .   
 

Nr. 2 
 

 
 

Se interzice trierea prin îmbrâncire sau pe plan înclinat, 
 s  fie legat de un vehicul motor. 

Nu trebuie s  tamponeze, nici s  fie tamponat.   
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Nr. 3 
 

 
 

Se vor lua m suri speciale pentru manevrare i 
protejare. 

Nu trebuie s  tamponeze, nici s  fie tamponat.   
 

Nr. 4 
 

 
 

A se manevra cu precau ie.   
 

ANEXA Nr. 7 
la Normele uniforme marf    

 
                          

 
 CIT 7 

 
 ANEXA Nr. 7 

 
Dispozi ii ulterioare - Ordre ulterieur la Normele 

uniforme marf  

 
 

 
 

 
Expeditor (nume, adres ) - Expediteur (nom, 
adresse) 

Identificatorul expedi iei - Identification 
de l'envoi 

 
 ara - Pays Sta ia - Gare 

 
     

 
            

 
 Întreprinderea Nr. exped. 

 
  Entreprise Exp. No. 

 
     

 
              

 
 

 
Destinatar (nume, adres , ar ) - Destinataire 
(nom, adresse, pays) 

Luat în primire, locul, data - Prise en 
charge, lieu, date 

 
 luna - ziua - ora 

 
 mois - jour - heure 

 
   

 
         

 
 

 
Loc de livrare - Lieu de livraison Vagon nr./ Nr. UTI - Wagon No./No.de 

l'UTI 

 
  

 
Sta ia - Gare ara - Pays  
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Adresa po tal  a transportatorului - Adresse 
postale du transporteur 

Adresa transportatorului îns rcinat cu 
executarea dispozi iilor Adresse du 
transporteur charge de l'execution des 
ordres 

 
Dispozi ii - Ordre  rug m s  executa i prezentele 

dispozi ii ulterioare în 

 
-  Marca i  cu  o cruce (X) c su a care 
corespunde modific rii solicitate 

condi iile prev zute de 
articolul 19 

3 - 5 
CIM. 

 
- Anexa i duplicatul scrisorii de tr sur  Nous vous prions d'executer les 

presents ordres ulterieurs dans 

 
- Mettre une (X) dans la case en regard de la 
modification demandee 

les conditions prevues a 
l'article 19 

 3 a 5 
CIM. 

 
- Joindre le duplicata de la lettre de voiture  

 
Cod - Code Modificare - Modification [ 

] 
Acord dat de biroul vamal de la 
expediere 

 
  Accord donne par le bureau de 

douane de depart 

 
[ 
] 

1. Oprire în parcurs în a teptarea 
dispozi iilor ulterioare 

  

 
  Arret en cours de route en attendant des 

ordres ulterieurs 
[ 
] 

Informarea biroului vamal de la 
expediere nu este necesar  

 
[ 
] 

2. Amânarea livr rii în a teptarea 
dispozi iilor ulterioare 

 Information du bureau de douane de 
depart non necessaire 

 
  Ajournement de la livraison en attendant 

des ordres ulterieurs 
Observa ii - Remarques 

 

[ 
] 

3. Livrare la locul de destina ie ........... 
(nume, adres , adres  de e-mail sau de 
telefon sau fax) 

 

  Livraison au lieu de destination ......... 
(nom, adresse, adresse e-mail ou 
numero de telephone ou de telecopieur) 

 

 

[ 
] 

4. Expediere la ... (locul de livrare) c tre ... 
(nume, adres , ar , adres  de e-mail 
sau num r de telefon sau fax) via ... 
(itinerar) 

 

 

  Expedition a ... (lieu de livraison) a ... 
(nom, adresse, pays, adresse email ou 
numero de telephone ou de telecopieur) 
via ... (itineraire) 

 

 

[ 
] 

51. Îndeplinirea formalit ilor vamale sau a 
formalit ilor cerute de alte autorit i 
administrative 

 

  Accomplissement des formalites 
exigees par les douanes ou par 
d'autres autorites administratives 

 

 
  [ ] în prezen a mea - en ma presence  

 
  [ ] în prezen a mandatarului meu - en 

presence de mon mandataire 
 

 
  [ ] prin grija mea - par mes soins  

 
  [ ] prin mandatarul meu2 - par mon 

mandataire2 
 

 
  [ ] cu plata tarifelor vamale i a altor 

tarife3 
 

 
   avec paiement des droits de 

douane et autres frais3 
 

 
 6. Alte modific ri Autre modification  

 
Indica ii suplimentare pentru codurile 3 - 6 

 
Indications complementaires relatives aux 
codes 3 - 6 

 
  

 
  

 
Locul, data Semn tura 

expeditorului/destinatarului 
Locul, data Semn tura 

transportatorului 

 
Lieu, date Signature de l'expediteur/du 

destinataire 
Lieu, date Signature du 

transporteur 
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   1 Numai destinatarul este autorizat s  dea asemenea dispozi ii.   
    Seul le destinataire est autorise donner de tels ordres.   
   2 Aceast  dispozi ie poate fi dat  numai dac  destinatarul a autorizat-o în conformitate cu articolul 
15 § 4 b) CIM.   
    Cet ordre ne peut etre donne que lorsque le destinataire y est autorise en vertu de l'article 15 § 4 b) 
CIM.   
   3 Aceast  dispozi ie poate fi dat  numai dac  destinatarul a autorizat-o în conformitate cu articolul 
15 § 4 c) CIM.   
    Cet ordre ne peut etre donne que lorsque le destinataire y est autorise en vertu de l'article 15 § 4 c) 
CIM.   
 

ANEXA Nr. 8 
la Normele uniforme marf    

 
                   

  CIT 13  
  ANEXA Nr. 8  
 Legitima ie pentru înso itor la Normele uniforme marf   

 Legitimation pour convoyeur   
  
 Expeditor (nume, adres ) Identificatorul expedi iei - Identification de l'envoi 

 Expediteur (nom, adresse)  ara - Pays Sta ia - Gare 

      
 
 

           
  
   Întreprinderea Nr. exped. 

 
 

 Entreprise Exp. No. 

      
 
 

             
  

 Destinatar (nume, adres , ar ) Luare în primire, locul, data - Prise en charge, lieu, 
date 

 Destinataire (nom, adresse, pays) luna - ziua - ora 

 
 

mois - jour - heure 

    
 
 

        
  
 Locul de livrare - Lieu de livraison Vagon nr. 

  Wagon No. 

   
 Sta ia - Gare ara - Pays 

 
 Înso itorul m rfii (nume, prenume) 

 
Convoyeur de la marchandise (nom, 
prenom)  

 Denumirea m rfii 

 Designation de la marchandise 

  
 Legitima ie pentru înso itor valabil  

 Legitimation pour convoyeur valable 

 de la la 

 de a 
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Aceast  legitima ie confer  de in torului 
u dreptul de a exercita toate atribu iile 

de înso itor în trenurile cu care este 
transportat  expedi ia înso it . Ea nu 
constituie o legitima ie de c torie. 
Înso itorul trebuie s  fie deci i în posesia 
unei legitima ii de c torie valabile. Dac  
acordurile încheiate între transportatorii 
interesa i prev d transportul gratuit al 
înso itorului pe întregul parcurs sau pe o 
por iune a acestuia, legitima iile de 

torie corespunz toare vor fi eliberate 
înso itorului de sta ia de expediere i/sau 
de sta iile din parcurs competente. 

Cette legitimation confere son detenteur le droit 
d'exercer toutes les fonctions devolues au 
convoyeur dans les trains par lesquels l'envoi 
accompagne est transporte. Elle ne constitue pas 
un titre de transport. Le convoyeur doit donc aussi 
etre en possession d'un titre de transport valable. 
Si la gratuite du transport est accordee au 
convoyeur sur tout le parcours ou sur une partie 
de celui-ci, en vertu des accords conclus entre les 
transporteurs interesses, les titres de transport 
correspondants seront delivres au convoyeur par 
la gare de depart et/ou par les gares 
intermediaires competentes. 

 

Legitima ia pentru înso itor trebuie s  fie 
prezentat  la cerere; la sfâr itul c toriei, 
ea trebuie s  fie predat  serviciului de 

rfuri competent sau personalului de 
control. 

La legitimation pour convoyeur doit etre presentee 
sur demande; r la fin du voyage, elle doit etre 
remise au service marchandises competent ou au 
personnel de controle. 

 

eful de tren (controlorul) poate atribui 
înso itorului un loc, de exemplu, în 
vagonul în care este înc rcat  marfa 
înso it , sau în vagonul de bagaje, sau în 
vagonul de serviciu, sau chiar într-un 
vagon de c tori din trenul respectiv; 
înso itorul trebuie s  se conformeze 
ordinelor primite. Înso itorul trebuie s  
respecte instruc iunile de mai jos cu privire 
la 

Le chef de train (controleur) peut attribuer une 
place au convoyeur, p.ex. dans le wagon dans 
lequel est chargee la marchandise accompagnee, 
ou dans le fourgon r bagages, ou dans le wagon 
d'accompagnement, ou encore dans une voiture r 
voyageurs du train en question; le convoyeur doit 
se conformer aux ordres recus. 

 
comportamentul s u în exercitarea func iei 
de înso itor (prescrip ii de siguran ). 

Le convoyeur doit observer les instructions ci-
apres au sujet de son comportement dans 
l'exercice de ses fonctions (prescriptions de 
securite). 

   
 Prescrip ii de siguran  Prescriptions de securite 

 

toria în trenurile i vagoanele de 
marf  presupune un pericol sporit de 
accidentare; se impune, deci, o pruden  
special  la intrarea în vagoane sau la 
ie irea din acestea, la expedierea i la 
oprirea trenului, în timpul manevrelor, ca i 
la deschiderea i închiderea u ilor 

Le voyage dans les trains et wagons de 
marchandises engendre un risque accru 
d'accident; une prudence particuliere s'impose 
donc lors de l'entree dans les vehicules et lors de 
la sortie des vehicules, lors du depart et de l'arret 
du train, pendant les manoeuvres ainsi que lors de 
l'ouverture et de la fermeture des portes 

 
Este foarte periculos i, prin urmare, 
interzis: Il est tres dangereux et par consequent interdit: 

 

- a se urca pe acoperi urile vagoanelor 
sau pe înc rc tura vagoanelor de marf  
descoperite sau a se reface înc rc turile 
deplasate, când vagonul se afl  sub linia 
electric ; 

- de monter sur les toits des vehicules ou sur le 
chargement des wagons de marchandises ouverts 
ou de proceder r la refection de chargements 
deplaces lorsque le wagon se trouve sous la 
catenaire; 

 

- a se apropia la distan  mai mic  de 1,50 
m de instala iile i liniile sub tensiune, 
chiar prin intermediul unor obiecte; - a se 
fuma în vagoanele în care se afl  materii 

or inflamabile sau animale. 

- de negliger la distance de securite minimale de 
1,50 m - meme avec des objets - lors de travaux r 
proximite d'installations et de lignes sous tension; 

  
- de fumer dans les wagons ou se trouvent des 
matieres facilement inflammables ou des animaux. 

 Înso itorul este obligat: Le convoyeur doit 

 

-  se prezinte efului de tren, înainte de 
expedierea trenului (în trenurile f ef de 
tren, mecanicului); 

- s'annoncer au chef de train avant le depart du 
train (dans les trains non accompagnes, au 
mecanicien); 

 

- s in  seama de semnalele de 
avertizare date cu fluierul locomotivelor 
sau de avertismentele personalului 
feroviar; 

- prendre garde aux signaux avertisseurs des 
locomotives et aux avertissements du personnel 
ferroviaire; 

 
-  împiedice închiderea neprev zut  a 

ilor culisante; 
- empecher la fermeture intempestive des portes 
coulissantes; 

 
-  evite, pe cât posibil, sta ionarea între 
linii; - eviter si possible de stationner entre les voies; 

 
-  r mân  în vagon, în cazul opririi în 
linie curent  (între sta ii); 

- rester dans le wagon en cas d'arret en pleine 
voie; 



  
 

44 

 

-  aib  cu el, în timpul nop ii, l mpi sau 
lanterne care lumineaz  bine, nu emit 
lumin  colorat i nu prezint  nici un 
pericol de explozie sau incendiu. 

- emporter pour la nuit des lampes ou lanternes 
eclairant bien, ne diffusant aucune lumiere coloree 
et ne presentant aucun risque d'explosion ou 
d'incendie. 

   
 Adresa i semn tura transportatorului Semn tura înso itorului 

 Adresse et signature du transporteur Signature du convoyeur 
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