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                                     1. Informaţii Generale

1.1
Operatori de infrastructuri de 

servicii

Nr. Crt.

Punct de lucru Turceni

Acest document este actualizat în cazul unor modificări, care necesită adaptarea conținutului său.

                                     2. Servicii ale Deutsche Bahn Cargo Romania

2.1
Revizii şi reparaţii

locomotive

Servicii de revizii şi reparaţii locomotive de către Punctul de lucru Turceni:

- Revizii intermediare: RI.

- Revizii planificate: RT, R1, R2, 2R2.

De bază.

Conform RTE.

                                     3. Descrierea infrastructurilor de servicii operate de Deutsche Bahn Cargo Romania

Verificare tehnică (revizii, reparaţii locomotive).

3.2 Infrastructura

Linii CF pentru activităţi revizii şi reparatii locomotive.

Punct de lucru Turceni, str. Uzinei, nr. 7, jud. Gorj

Luni - Vineri 08.00-16.00

- Hala cu linie CF

- Viciuri 4x25 t

- Linie CF cu canal si conectare retea 25 kV

Nu sunt planificate modificări.

                                     4. Tarife pentru servicii furnizate de Deutsche Bahn Cargo Romania

Preţurile pentru serviciile solicitate sunt definite în mod egal pentru fiecare solicitant în funcţie de tipul 

serviciului, durata acestuia şi resursele necesare pentru efectuarea acestuia şi sunt calculate pe oră de lucru 

şi/sau oră de dispozitiv sau pe baza unui produs legat de preţ fix.

Nu este cazul.

                                     5. Condiţii de acces

Contract de reparaţii încheiat de solicitant cu Deutsche Bahn Cargo Romania.

DB Cargo Romania va notifica prompt solicitanţii cu privire la orice restricţii temporare de capacitate.

DB Cargo Romania procesează cererile de servicii fără întârzieri nejustificate şi oferă un răspuns într-un timp 

rezonabil, ținând cont de caracteristicile cererilor, de resursele disponibile şi de capacitatea unităţii. DB Cargo 

Romania încearcă să îndeplinească toate cererile în măsura în care este posibil. Solicitările sunt tratate în 

ordinea cronologică în care sunt primite.

Nu este cazul.

Nu este cazul.

                                     6. Alocarea capacităţilor de servicii furnizate de Deutsche Bahn Cargo Romania

Solicitarea de servicii de întreţinere trebuie depusă în formă scrisă la adresa sau e-mailul indicate şi trebuie să 

conţină cel puţin informaţii despre numărul şi tipul materialului rulant, utilizatorul/proprietarul materialului 

rulant şi o descriere a acţiunilor solicitate.


