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STRATEGIA  

PRIVIND EVOLU IA CADRULUI NA IONAL DE REGLEMENTARE  
DIN SISTEMUL DE TRANSPORT FEROVIAR 

 
 

În conformitate cu atribu iile Autorit ii de Siguran  Feroviar  Român  – ASFR,  prev zute 
în Legea nr. 55/2006 privind siguran a feroviar , respectiv monitorizarea, promovarea, aplicarea 
i dezvoltarea cadrului de reglementare în domeniul siguran ei, inclusiv sistemul de norme 

na ionale de siguran , strategia referitoare la acest segment se bazeaz , în principiu pe  
analizarea normelor na ionale de siguran  i a normelor na ionale tehnice de referin  

în vederea diminu rii aspectelor care contravin cerin elor prev zute în STI,  
armonizarea normelor na ionale de siguran  i a normelor na ionale tehnice de referin  

cu STI-urile i  
asanarea regulilor na ionale care fac obiectul sistemului de management al siguran ei i 

între inerii.  
Obiectivul principal al ac iunilor care vor fi întreprinse în cadrul acestei strategii îl constituie 

realizarea interoperabilitî ii, operarea interna ional  i deschiderea pie ei de transport. 
În acest context ASFR î i propune, în principal, demararea urm toarelor ac iuni care vor fi 

puse în aplicare gradual: 
 transpunerea corect  i f r  întârzieri a legisla iei europene la nivel na ional; 
 analiza observa iilor Comisiei Europene f cute ca urmare a evalu rii normelor na ionale 

de siguran  transmise de România i conformarea cu acestea, dup  caz; 
 ini ierea unor activit i de analiz  împreun  cu actorii implica i în aplicarea normelor 

na ionale i a unor ac iuni de preg tire i documentare în vederea transfer rii unor cerin e din 
normele na ionale în sistemele de management ale siguran ei sau în referin e ale cerin elor 
esen iale referitoare la subsisteme i vehicule; 

 ini ierea unor ac iuni de analiz  comune ERA - ASFR (workshop-uri) cu scopul de a 
clarifica i identifica posibilele „conflicte” ap rute între normele na ionale de siguran  sau 
tehnice i cerin ele prev zute în STI, în vederea asan rii graduale a cerin elor redundante sau 
a acelora care nu fac obiectul unor norme na ionale; 

 stabilirea unui calendar optim de migrare gradual  c tre cerin ele din STI, în 
conformitate cu perioadele de tranzi ie stabilite în acestea; 

 redefinirea, interpretarea i respectarea unor eventuale noi atribu ii i responsabilit i ale 
actorilor implica i în aplicarea i respectarea regulilor na ionale i europene; 

 stabilirea unor reguli informale de consultare în cadrul sistemului de transport feroviar, 
în vederea ob inerii unui nivel mai ridicat de transparen  a proiectelor de acte normative 
elaborate i în vederea transmiterii într-un timp mai scurt a propunerilor de asanare a unor 
reglement ri na ionale, reguli care s  permit  o interac iune i o consultare mai eficiente; 

 înlocuirea gradual  a standardelor tehnice cu norme bazate pe standarde comune, în 
procesele de autorizare de punere în func iune; 
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 elaborarea unor acorduri comune cu state membre UE (Bulgaria, Ungaria, Grecia) care 
de in infrastructuri cu caracteristici tehnice echivalente, în scopul stabilirii unor reguli comune 
de autorizare simultan  a vehiculelor cu care se preconizeaz  efectuarea, de c tre operatorii 
economici, a unor opera iuni de transport, în vederea elimin rii autoriz rii suplimentare, în 
perspectiva aplic rii prevederilor Pachetului 4 Feroviar; 

 ini ierea unor discu ii comune (workshop-uri) cu reprezentan ii ai ERA, ai industriei 
feroviare i ai Organismului Notificat Feroviar Român - ONFR, în calitate de organism 
notificat i desemnat, în vederea simplific rii normelor na ionale tehnice i a elimin rii acelor 
norme care nu au leg tur  cu cerin ele i cu parametrii corespunz tori subsistemelor i 
vehiculelor în cadrul punerii în func iune a acestora; 

 crearea i îmbun t irea continu , la nivelul ASFR, a unui instrument de gestionare a 
normelor na ionale de siguran  i tehnice în scopul asigur rii unei transparen e optime i 
armoniz rii acestor norme cu STI-urile i cu legisla ia european ; 

 stabilirea unor reguli comune între Ministerul Transporturilor i AFER, ca p r i 
implicate în notificarea regulilor na ionale, privind transmiterea acestora în Baza de date a 
ERA (NOTIF - IT), în vederea public rii pentru o durat  cuprins  între 4 i 10 luni, interval de 
timp în care sectorul feroviar i statul membru au la dispozi ie 2 luni pentru transmiterea de 
comentarii i în care ERA verific  i analizeaz  în paralel proiectul respectiv. 
 

Pentru a r spunde acestor deziderate ce au ca scop, fa  de cele prezentate, atingerea unui 
nivel de siguran  optim i reducerea unei poveri administrative din sectorul feroviar, ASFR î i 
propune  o  colaborare  mai  eficient  cu  ERA  i  cu  actorii  din  sistemul  feroviar  na ional  pentru  
clarificarea i rezolvarea tuturor problemelor ce vizeaz  cadrul de reglementare na ional. 
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