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RU-CUV – articolul 2 § c:

« detinatorul » este cel care exploateaza economic, 
de maniera durabila, un vehicul feroviar ca mijloc
de transport, care este proprietar sau care este 
imputernicit cu dreptul de a dispune

DefinitiiDefinitii
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DefinitiiDefinitii

CUU – anexa 2:
Desemnează entitatea care exploatează din 
punct de vedere economic şi în mod durabil 
un vagon, ca mijloc de transport.
Deţinătorul este acela a cărui denumire 
figurează pe vagon şi / sau în Registrul de 
înmatriculare. 
Notiunea “deţinător” semnifică atât 
proprietarul cât şi eventualul său 
împuternicit.
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Aderarea la CUU (cine?)

Doar « detinatorul » adera la CUU

Proprietarul vagonului

Garantul (gerant) 
vagonului Exploatatorul vagonului

(operator, chirias etc)

Contract
Contract

Imputernicitul (ii) 

El desemneaza (daca este necesar)  

Una si singura alegere posibila
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DetinatorDetinator : : drepturidrepturi si si obligatiiobligatii

drepturi

Sa figureze in registrul de 
inmatriculare si pe vagon
(anexa 2  + art.8)
Sa dispuna de vagon (art.9)
Sa obtina informatii despre
vagon (art.15)
…

obligatii

Admiterea tehnica a 
vagonului (art.7)
Responsabilitea starii
tehnice si a mentenantei
(art.7)
Asigurare RC pentru
daunele provocate de 
vagon
…
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CINE ADERA LA CUU ?

Mod de lucru

Proprietar
investitor Exploatatorul

vagoanelor

GestionarulGestionarul
asociatieiasociatiei

IF 
utilizatoare

Alti detinatori

Pool
(asociere)

UIC – CUU
13 IULIE 2006



Imputernictul proprietarului
:

Principiul : imputernicitul este desemnat de proprietar

El reprezinta proprietarul dupa caz detinatorul
El este interlocutorul IF utilizatoare (operatorul de transport feroviar) 

Conform articolului 1.4 CUU :

El poate fi :
- o alta IF aderenta
- destinatarul contractual al marfii transportate
- un tert abilitat in legatura cu predarea-primirea vagoanelor
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