Rfc 7

INFORMATII DESPRE TERMINALE SITUATE PE CORIDORUL FEROVIAR DE MARFA 7
(RFC7)
Informaţii aferente Coridoarelor Feroviare de Marfă (RFC) –
Bucureştii Noi

Nr crt

Titlul

Informaţii detaliate

1

Informaţii generale Numele terminalului: Terminalul Bucureştii Noi, Intrarea
www.cfrmar
Săbăreni, nr.2-4, se
fa.com
. Operatorul
2

Condiţii de acces

Acces nerestricţionat pentru orice agent de pe piaţă:Parţial, în

3

Descrierea terminalului
-

Numărul şi lungimea liniilor

- 4 linii cf x 400 m/linie
-

Capacitatea de depozitare (m2)

- 2000 mp
-

Echipament (macarale, rampe, elevatoare mobile...)

- 4 Macarale transtainer de 33tf x 30m
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- Cale de rulare pe şine cf;

- Acţionare electro-hidraulică

- Spreader de 20’

-

-

Rama de 40’

-

Viteza de deplasare 50m/s

Capacitatea echipamentului :

- Capacitate de manipulare (teoretica) – 28 UTI/h

- Capacitate de manipulare (existentă) –
-

7 UTI/h

Conexiunea la infrastructura feroviara principala : Statia c.f. Bucurestii Noi
Harta tehnica a terminalului : Anexata

4

Alocarea capacităţii
-

Descrierea procesului
Formulare de rezervare, limite de timp pentru rezervare,
office@cfrmarfa.com
condiţii de anulare, cerinţe speciale
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5

Servicii
-

Lista serviciilor furnizate:

manipulare,depozitare şi camionare UTI (unităţi de transport);

-

-

plecări/sosiri trenuri, corelate cu solicitările clienţilor;

-

urmărirea derulării transporturilor făcând posibilă organizarea în sistem “just

Ore de funcţionare (terminal / diverse servicii): 07.00÷ 19.00 în zilele lucrătoare şi, de la caz

6

Tarifare
-

Lista de tarife : conform negocierilor tarifare
Condiţii de plată (detalii cu privire la facturare) : conform negocierilor tarifare

3 / 14

Rfc 7

Informaţii aferente Coridoarelor Feroviare de Marfă (RFC) enic

Sem

Numărul curent

Titlul

Informaţii detaliate

1

Informaţii generale
-

Numele terminalului:
Terminalul Semenic
Terminalul Semenic este parte a coridorului feroviar de marfă (RFC) Nr. 7 (ramura Calafat/Vi
Proprietarul terminalului: SNTFM “CFR Marfă” SA , B-dul
www.cfrmarfa.com
Dinicu Golescu, nr.38, sector 1, Bu
Operatorul terminalului: Nedefinit momentan
Tipul terminalului : intermodal feroviar/ rutier

2
Condiţii de acces
- Acces nerestricţionat pentru orice agent de pe piaţă: Parţial în baza unor condiţii speciale
- Cerinţe legale: pe bază contractuală
- Condiţii tehnice :
-

Containere ISO (maritime) de

20’
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3

Descrierea terminalului
-

Numărul şi lungimea liniilor

-

- 4 linii cf x 250 m/linie
Capacitatea de depozitare (m2)

-

- 5300 mp
Echipament (macarale, rampe, elevatoare mobile...)

-

- 2 Macarale transtainer de 32tf x 25m
Capacitatea echipamentului :

-

- Capacitate de manipulare – 14 UTI/h
Conexiunea la infrastructura feroviara principală : Staţia c.f. Timişoara Sud
Harta tehnica a terminalului : Anexată

-

Cale de rulare pe şine cf;

4

Alocarea capacităţii
-

Descrierea procesului
Formulare de rezervare, limite de timp pentru rezervare,
office.marfa@cfrmarfa.com
condiţii de anulare, cerinţe speciale

5

Servicii
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-

Lista serviciilor furnizate:

-

-

manipulare,depozitare si camionare UTI (unitati de transport);

-

plecări/sosiri trenuri, corelate cu solicitările clienţilor;

-

urmărirea derulării transporturilor făcând posibilă organizarea în sistem “just in

Ore de funcţionare (terminal / diverse servicii): 07.00-19.00 în zilele lucrătoare şi de la caz la

6

Tarifare
-

Lista de tarife : conform negocierilor tarifare
Condiţii de plată (detalii cu privire la facturare) : conform negocierilor tarifare

Informaţii aferente Coridoarelor Feroviare de Marfă (RFC) –
ov Triaj

Numărul

Braş

curent
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Titlul

Informaţii detaliate

1

Informaţii generale
-

Numele terminalului:
Terminalul Braşov Triaj
Terminalul Braşov Triaj este parte a coridorului feroviar de marfă (RFC) Nr. 7 (ramura Const
Proprietarul terminalului: SNTFM “CFR Marfă” SA , B-dul
www.cfrmarfa.com
Dinicu Golescu, nr.38, sector 1, Bu
Operatorul terminalului: SC ROFERSPED SA, Bucureşti, Str.Turda,nr.98, Bl.29A, sector 1

Tel: +40 21 224 14 67/68

Fax: +40 21 224 39 05

www.rofersped.ro
-

Tipul terminalului :intermodal feroviar/ rutier

2

Condiţii de acces
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-

Acces nerestricţionat pentru orice agent de pe piaţă :
Cerinţe legale: pe baza contractuală
Condiţii tehnice :

-

Containere ISO (maritime) de 20’, 30’ si 40’

-

Eurocontainere High Cubes de 20’ - 45’

Parţial , în baza unor condiţii specia

3

Descrierea terminalului
-

Numărul şi lungimea liniilor

- 2 linii cf x 300 m/linie
-

Capacitatea de depozitare (m2)

- 2000 mp
-

Echipament (macarale, rampe, elevatoare mobile...)

- 2 Macarale transtainer operaţionale, de 32tf x 25m

-

Cale de rulare pe şine cf;
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- Acţionare electro-hidraulică

-

Spreader de 20’

- Rama de 40’

- Viteza de deplasare 50m/s
-

Capacitatea echipamentului :

- Capacitate de manipulare – 14 UTI/h
-

Conexiunea la infrastructura feroviară principală : Staţia c.f. Braşov Triaj
Harta tehnică a terminalului : Anexată

4

Alocarea capacităţii
-

Descrierea procesului
Formulare de rezervare, limite de timp pentru rezervare,
rofer@rofersped.ro
condiţii de anulare, cerinţe speciale

5

Servicii
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-

Lista serviciilor furnizate:

- manipulare,depozitare şi camionare UTI (unităţi de transport);

- plecări/sosiri trenuri, corelate cu solicitările clienţilor;

- urmărirea derulării transporturilor făcând posibilă organizarea în sistem “just in tim
-

Ore de funcţionare (terminal / diverse servicii): 07.00- 19.00 în zile lucrătoare şi de la caz la c

6

Tarifare
-

Lista de tarife : conform negocierilor tarifare
Condiţii de plată (detalii cu privire la facturare) : conform negocierilor tarifare

Informaţii aferente Coridoarelor Feroviare de Marfă (RFC) aş

Medi

Numărul curent
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Titlul

Informaţii detaliate

1

Informaţii generale
-

Numele terminalului:
Terminalul Mediaş
Terminalul Mediaş este parte a coridorului feroviar de marfă (RFC) Nr. 7 (ramura Constanţa
Proprietarul terminalului: SNTFM “CFR Marfă” SA , B-dul
www.cfrmarfa.com
Dinicu Golescu, nr.38, sector 1,
Operatorul terminalului: SC ROFERSPED SA, Bucureşti, Str.Turda,nr.98, Bl.29A, sector 1

Tel: +40 21 224 14 67/68

Fax: +40 21 224 39 05

www.rofersped.ro
-

Tipul terminalului :intermodal feroviar/ rutier

2

Condiţii de acces
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-

Acces nerestricţionat pentru orice agent de pe piaţă :
Cerinţe legale: pe baza contractuală
Condiţii tehnice :

-

Containere ISO (maritime) de 20’, 30’ si 40’

-

Eurocontainere High Cubes de 20’ - 45’

Parţial , în baza unor condiţii specia

3

Descrierea terminalului
-

Numărul şi lungimea liniilor

- 2 linii cf x 160 m/linie
-

Capacitatea de depozitare (m2)

- 1280 mp
-

Echipament (macarale, rampe, elevatoare mobile...)

- 1 Macara transtainer de 32tf x 25m

-

Cale de rulare pe şine cf;
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-

-

Acţionare electro-hidraulică

-

Spreader de 20’

-

Rama de 40’

-

Viteza de deplasare 50m/s

Capacitatea echipamentului :

- Capacitate de manipulare – 7 UTI/h
-

Conexiunea la infrastructura feroviară principală : Staţia c.f. Mediaş
Harta tehnica a terminalului : Anexată

4

Alocarea capacităţii
-

Descrierea procesului
Formulare de rezervare, limite de timp pentru rezervare, condiţii
rofer@rofersped.ro
de anulare, cerinţe speciale

5

Servicii

13 / 14

Rfc 7

-

Lista serviciilor furnizate:

-

-

-

manipulare,depozitare şi camionare UTI (unităţi de transport);

plecări/sosiri trenuri, corelate cu solicitarile clienţilor;

urmarirea derulării transporturilor făcând posibilă organizarea în sistem “just in

Ore de funcţionare (terminal / diverse servicii): 07.00- 19.00 în zile lucrătoare şi cu suprataxe

6

Tarifare
-

Lista de tarife : conform negocierilor tarifare
Condiţii de plată (detalii cu privire la facturare) : conform negocierilor tarifare
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