
Ghid 
pentru elaborarea Sistemului de Management al Sigurantei

pentru operatorii de transport feroviar si administratorul/gestionarii de 
infrastructura feroviara neinteroperabila

intocmit conform recomandarilor Agentiei Feroviare Europene referitoare la 
Criterii de evaluare ale Sistemelor de Management al Sigurantei pentru obtinerea 

Certificatelor de Siguranta – Partea A si Autorizarea Sigurantei



Prescurtari:
ANS – Autoritatea Nationala de Siguranta
SMS – Sistemul de Management al Sigurantei
DS – Directiva de Siguranta
ISC – Indicatori de siguranta comuni
OSC – Obiective de siguranta comune
TSC – Tinte de siguranta comune
MSC – Metode de siguranta comune
STI – Specificatii tehnice de interoperabilitate
RU – Operatori feroviari
IM – Manageri (administrator/gestionar) de infrastructura
RAMS – Fiabilitate, Disponibilitate, Intretinere, Siguranta
AGENTIA – Agentia Feroviara Europeana
COMISIA – Comisia Transporturi din cadrul Consiliului Europei
RNV – Registrul National al Vehiculelor

1. Introducere  

In conformitate  cu  Articolul  9 al  Directivei  2004/49/EC (Directiva de Siguranta),  operatorii 
feroviari (RU) si managerii  de infrastructura (IM) isi stabilesc propriile sisteme de management al  
sigurantei (SMS) in unitatile lor. Acesta trebuie sa intruneasca cerintele si sa cuprinda elementele de 
baza descrise in Anexa III a Directivei.

Implementarea  sistemului  de  management  al  sigurantei  este  o  preconditie  pentru  obtinerea 
Certificatului de Siguranta (pentru operatorii feroviari - RU) sau a Autorizatiei de Siguranta (pentru 
managerii de infrastructura – IM). Emiterea Certificatelor si Autorizatiilor se face de catre Autoritatea 
Nationala de Siguranta (ANS) dupa cum sunt definite in Art. 16 din Directiva de Siguranta. 

Certificarea  este  o  preconditie   pentru  acordarea  accesului  pe  infrastructura  de  cale  ferata  si 
autorizarea pentru conducerea si operarea pe  infrastructura de cale ferata. 

Conform Articolului 6 (3)(b)  al  DS, Agentia este obligata sa dezvolte,  ca parte comuna a 
metodelor  de  siguranta  comune  (MSC),  metode  de  evaluare  a  conformitatilor  cu  cerintele  din 
certificarea si autorizarea de siguranta emise in concordanta cu Articolul 10 si 11. 

In  capitolul  III  al  Directivei  de  siguranta   sunt  enuntate  unele  idei  esentiale  sau  de  baza 
referitoare la certificarea si autorizarea de siguranta. 
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Directiva de Siguranta 2004/49/CE
  

ANEXA III

Sisteme de management al sigurantei

1. Cerinte ale sistemului de management al sigurantei

Sistemul de management al sigurantei trebuie  documentat in toate partile relevante si descrie  
in  special  distributia  responsabilitatilor  in  organizatia  gestionarului  de  infrastructura  sau  a  
intreprinderii  feroviare.  Acesta  indica  modul  in  care este  asigurata  gestiunea la  toate  nivelurile,  
modul in care sunt implicati personalul si reprezentantii lor  la toate nivelurile si modul in care  este  
asigurata imbunatatirea continua a sistemului de management al sigurantei.

2. Elementele de baza  ale sistemului de management al sigurantei

Elementele de baza  ale sistemului de management al sigurantei sunt urmatoarele:
a) o politica de siguranta aprobata de catre directorul general al organizatiei si comunicata  

intregului personal;
b)  obiective  calitative  si  cantitative  ale  organizatiei  pentru  intretinerea  si  ameliorarea  

(imbunatatirea) sigurantei, precum si planuri si proceduri destinate atingerii acestor obiective;
c) proceduri pentru atingerea standardelor tehnice si operationale existente, noi si modificate,  

ori a altor conditii prescriptive stabilite:
- in STI-ri

 sau
- in norme interne de siguranta prevazute in art. 8 si  anexa II

 sau
- in alte norme relevante

 sau
- in decizii  ale autoritatilor,

si proceduri pentru asigurarea conformitatii cu standardele si alte conditii prescriptive pe intregul  
ciclu  de viata al echipamentelor  si operatiunilor;

d) proceduri si metode pentru realizarea evaluarii riscului si pentru  punerea in aplicare a  
masurilor de control al riscurilor atunci cand o schimbare a conditiilor de exploatare sau un  material  
nou impune  riscuri noi asupra  infrastructurii si operatiunilor;

e)  asigurarea unor programe pentru formarea de personal   si   sisteme pentru mentinerea  
competentei personalului si deci realizarea sarcinilor in bune conditii;

f)  masuri  pentru  asigurarea unor informatii  suficiente  in  cadrul  organizatiei  si,  daca este  
cazul, intre organizatii care functioneaza pe aceiasi infrastructura;

g) proceduri si formate pentru modalitatea de documentare a informatiilor de siguranta si  
desemnarea procedurii pentru controlul configurarii informatiilor de siguranta vitale;

h) proceduri pentru asigurarea raportarii, anchetarii si analizarii accidentelor, incidentelor,  
incidentelor evitate la limita si a altor evenimente periculoase,  precum si pentru luarea masurilor  
preventive necesare;

i)  asigurarea unor planuri  de actiune,  alerte  si  informatii  in caz de urgenta,  convenite  cu  
autoritatile publice corespunzatoare;

j) dispozitii pentru  auditarea  interna  repetata a  sistemului de management al sigurantei. 

Prezentam in continuare recomandarile Agentiei Feroviare Europene referitoare la Criterii de 
evaluare  ale  Sistemelor  de  Management  al  Sigurantei  pentru  obtinerea  Certificatelor  de 
Siguranta – Partea A si Autorizarea Sigurantei, dezvoltate pe art. 9 si Anexa III din DS. 
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2. Conceptul Directivei de Management al Sigurantei asa cum este definit in   
directiva 2004/49/EC

Relatare:
 (13) In cursul indeplinirii sarcinilor si a responsabilitatilor lor, gestionarii de 
infrastructura  si  intreprinderile  feroviare  ar  trebui  sa  puna  in  aplicare  un 
sistem  de  management  al  sigurantei,  indeplinind  cerintele  comunitare  si 
cuprinzand  elemente  comune.  Informatiile  privind  siguranta  si  punerea  in 
aplicare  a  sistemului  de  management  al  sigurantei  ar  trebui  prezentate 
autoritatii de siguranta din statul membru in cauza. 
(14) Sistemul de management al sigurantei ar trebui  sa tina cont de faptul ca 
Directiva 89/391/EC a Consiliului din 12 iunie 1989 privind punerea in aplicare 
de masuri pentru promovarea imbunatatirii securitatii si sanatatii lucratorilor 
la locul de munca (11) si directivele sale individuale relevante sunt in intregime 
aplicabile  protectiei  sanatatii  si  securitatii  lucratorilor ocupati in transportul 
feroviar. De asemenea sistemul de management al sigurantei ar trebui sa tina 
cont  de  Directiva  96/49/EC  a  Consiliului  din  23  iulie  1996  de  apropiere  a 
legislatiilor  statelor  membre  privind  transportul  feroviar  de  marfuri 
periculoase (12).
Art.  3  (i)  „sistemul de gestionare  a infrastructurii” inseamna organizarea si 
aranjamentele stabilite de un gestionar de infrastructura sau o intreprindere 
feroviara pentru a asigura gestionarea sigura a operatiunilor sale.

REZUMAT/DESCRIERE
Pentru  a  continua  eforturile  de  instituire  a  unei  piete  unice  pentru  serviciile  de  transport 

feroviar, initiate prin Directiva 91/440/CE a Consiliului din 29 iulie 1991 privind dezvoltarea cailor 
ferate comunitare (5), este necesar sa se instituie un cadru comun de reglementare pentru siguranta 
feroviara. Pana in prezent, statele membre au elaborat norme si standarde de siguranta in principal 
la nivel national, pe baza conceptelor tehnice si operationale nationale. In acelasi timp, diferentele 
de  principii,  abordare  si  cultura  au  facut  dificila  depasirea  barierelor  tehnice  si  realizarea 
operatiunilor de transport international. 

Toti  cei  care exploateaza  sistemul  feroviar,  IM/RU, ar  trebui  sa  fie  pe deplin  raspunzatori 
pentru siguranta sistemului, fiecare pentru propria sa parte si sa coopereze la punerea in aplicare a 
masurilor de control al riscurilor. Statele membre ar trebui sa faca o distinctie clara intre aceasta 
responsabilitate  imediata  pentru  siguranta  si  sarcina  ANS  de  a  oferi  un  cadru  national  de 
reglementare si de controlare a performantei operatorilor.

Scopul principal al SMS este „de a asigura managementul de siguranta pentru activitatile unui 
RU/IM” (Art. 3-i DS)  in vederea furnizarii cerintelor generale de la art. 4. DS.

Un SMS, aliniat la sistemele moderne de management trebuie sa fie orientat pe proces si sa 
contina, pentru RU/IM, descrierea proceselor si procedurilor de siguranta, care trebuie sa fie apte 
pentru un audit independent.

“Sistemul bazat” sau „apropierea orientata spre proces” sunt recunoscute drept mijloace pentru 
statele  membre  –  „  pentru  a  dezvolta  si  imbunatati  siguranta  feroviara”  (Art.  4(2)  DS)  si 
indeplineste cerintele generale de la Art. 4 DS.

3. Articolul 9 – Sisteme de Management al sigurantei

3.1. Articolul 9(1)

Gestionarii de infrastructura si intreprinderile feroviare isi stabilesc propriile sisteme 
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de management al  sigurantei  pentru a se asigura ca sistemul feroviar poate atinge cel 
putin OSC, este in conformitate cu normele de siguranta interne descrise in articolul 8 si 
anexa II si cu cerintele de siguranta descrise in STI, precum si ca sunt aplicate partile 
relevante din MSC.

REZUMAT/DESCRIERE
Un SMS reprezinta organizarea si aranjamentele stabilite de RU sau de un IM pentru a asigura 

managementul de siguranta al activitatilor sale.
Anexa III  a DS reprezinta referinta (documentul) principala pentru SMS, care inventariaza (insira) 

elementele si cerintele de baza pentru SMS: art. 9(1) si 9(2) ale DS doar introduc si anticipeaza cateva 
dintre cerintele SMS stipulate in Anexa III. 

Nota: “ Partile relevante ale MSC aplicabile SMS sunt cele care deriva din pct. (a) si (c) ale art.  
6(3) din Directiva 2004/49/EC. Probleme legate de Articolul 6(3)(a) sunt dezvoltate in Anexa III (2)
(d), cele legate de Art. 6(3)(c) sunt asociate cu metodele dezvoltate in cadrul Regulilor de Siguranta 
Nationala, in concordanta cu Art. 10(2)(b) si Anexa III (2)(c).

„Metode de siguranta comune (MSC)” inseamna metodele ce trebuie elaborate pentru descrierea 
modului de evaluare a nivelurilor de siguranta, realizarii obiectivelor de siguranta si a conformitatii cu 
alte cerinte de siguranta.

„Obiective de siguranta comune (OSC)” inseamna nivelurile de siguranta care trebuie cel putin 
atinse de diferite parti ale sistemului feroviar (precum sistemul feroviar conventional, sistemul feroviar 
de mare viteza) si de sistem ca intreg, exprimate in criterii de acceptare a riscurilor.

3.2. Articolul 9(2)

Sistemul de management al sigurantei indeplineste cerintele si cuprinde elementele prevazute in 
anexa III, adaptate la caracterul, intinderea si alte conditii ale activitatii desfasurate. Acesta asigura 
controlul tuturor riscurilor asociate cu activitatea gestionarului de infrastructura sau a intreprinderii 
feroviare, inclusiv furnizarea de lucrari de intretinere si material si utilizarea contractantilor. Fara sa 
aduca atingere normelor existente de raspundere civila, interne si internationale, sistemul de gestionare 
a  riscului  ia  de asemenea in  considerare  de asemenea,  daca este  adecvat  si  rezonabil,  riscurile  ce 
decurg din activitatile altor parti.

 
REZUMAT/DESCRIERE
Acest articol al DS contine cerintele generale ale SMS si introduce problematici si cerinte specifice 

legate de procesele care nu sunt tratate explicit in Anexa III, ca de ex. conceptul „riscul impartit”. 
Un RU/IM trebuie sa fie in stare sa identifice toate riscurile asociate activitatii sale si sa puna in  

practica  masurile  adecvate  pentru  a  controla  si  diminua  toate  aceste  riscuri,  inclusiv  “riscurile 
impartite”.

“Riscurile impartite” sunt diferite de tipurile de riscuri care exista ca rezultat direct al activitatilor  
realizate de RU/IM unde este posibil sa se puna in practica masuri de control a riscului subordonate 
controlului direct al organizatiei relevante. „Riscurile impartite” sunt riscuri de suprafata restante care 
apar din separarea activitatilor sau rolurilor (functiilor) dintre diferiti jucatori implicati in functionarea 
sistemului feroviar (IM/RU/furnizori de ex.); ele necesita colaborarea intre jucatori pentru a se asigura 
ca  riscurile  de  suprafata  sunt  controlate  intr-un  mod  coerent.  Gestionarul  de  infrastructura,  in 
particular, joaca un rol cheie in acest proces, in care administreaza un cadrul mai larg in care trenurile 
circula.

“Riscurile  care apar  ca rezultat  al  activitatilor  altor  parti”  se refera  si  la  acele  riscuri  asociate 
interfetelor  cu  grupuri  terte  care  nu  sunt  legate  direct  de  activitatile  sistemului  feroviar  (riscuri 
individuale referitoare la calatori, utilizatorii trecerilor la nivel si altii).

Problemele de intretinere sunt de asemenea tratate la pct. 2(c) al Anexei III pentru „conformitatea 
cu  standardele  si  alte  conditii  prescriptive  in  toate  privintele,  ciclul  de  viata  al  echipamentului  si 
functionarea”. Pentru scopul urmarit de aceasta evaluare, este suficient ca un  SMS sa demonstreze 
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faptul ca detine proceduri (procese tehnice) capabile sa asigure faptul ca intretinerea se realizeaza in 
concordanta cu toate regulile si standardele relevante.
Art. 4(3) al DS: 

Statele  membre  trebuie  sa  se  asigure  ca  responsabilitatea  pentru  exploatarea  in  siguranta  a 
sistemului feroviar si controlul riscurilor asociate cu acesta apartine gestionarilor de infrastructura si 
intreprinderilor feroviare, obligandu-le sa puna in aplicare masurile necesare de control al riscurilor, 
daca este cazul in cooperare, sa aplice normele interne si standardele nationale de siguranta, precum si 
sa instituie sisteme de management al sigurantei in conformitate cu prezenta directiva. 

Fara sa aduca atingere raspunderii civile in conformitate cu cerintele legale ale statelor membre, 
fiecare gestionar de infrastructura si fiecare intreprindere feroviara este responsabila de partea sa de 
sistem si de exploatarea in siguranta a acestuia, inclusiv aprovizionarea cu materiale si contractarea de 
servicii, fata de utilizatori, clienti, lucratorii implicati si terti.

3.3. Articolul 9(3)

Sistemele de management al sigurantei ale unui gestionar de infrastructura  iau in 
considerare efectele operatiunilor diferitelor intreprinderi feroviare asupra retelei si 
prevede ca toate intreprinderile feroviare sa functioneze in conformitate cu STI si 
normele de siguranta interne si in conditiile stabilite in certificatul lor de siguranta. 
In plus, acesta este dezvoltat in scopul de a coordona procedurilor de urgenta ale 
gestionarului de infrastructura cu toate intreprinderile feroviare care functioneaza 
pe infrastructura sa.

REZUMAT/DESCRIERE
Sistemul de management al sigurantei  al  unui IM este,  comparativ cu cel al unui RU, mai 

sensibil la numarul, tipul si proportia (masura) operatorilor care circula pe reteaua sa:
 ca interactiuni intre sporirea (cresterea) partenerilor feroviari, SMS-ul unei IM trebuie sa se reflecteze 
nivelul adecvat si actualizat al complexitatii serviciilor pe care el le furnizeaza.

Procedurile de urgenta trebuie sa fie de asemenea adecvate si sa anticipeze diferite scenarii  
operationale  care  pot  surveni  intr-o  dislocare  (spargere),  implicand  de  asemenea  interventia 
autoritatilor publice, servicii de urgenta si de salvare.

Proceduri  necesar  a  fi  elaborate  de  operatorii  de  transport  
feroviar/administratorul/gestionarii de infrastructura feroviara neinteroperabila in conformitate cu  
cerintele SMS existente in Directiva 2004/49/EC, art. 9(1), 9(2) si 9(3) si Anexa III si in legislatia  
nationala:

A. Proceduri  referitoare  la  riscul  asociat  cu  activitatea  operatorilor  de  transport  
feroviar/administratorul/gestionarii  de  infrastructura  feroviara  neinteroperabila  
(inclusiv riscuri impartasite)

1. Procedura de identificare a riscurilor asociate cu functionarea cailor ferate, inclusiv 
cele care decurg direct din activitatea de la locul de munca si activitatile desfasurate 
de  alte  organizatii  sau  persoane  fizice,  respectiv  a  riscurilor  impartasite  si  de 
colaborare  cu   operatorii  de  transport  feroviar  /  administratorul  /gestionarii  de 
infrastructura  a  caror  activitate  poate  afecta  siguranta  serviciilor  feroviare  ale 
organizatiei.

• Criterii de evaluare  

- Exista procese si proceduri care sa permita identificarea riscurilor asociate operarii feroviare, 
incluzandu-le pe acelea care deriva direct din activitatile altor organizatii/persoane.
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- Scopul procedurii de identificare a riscurilor asociate cu functionarea cailor ferate, inclusiv cele 
care  decurg  direct  din  activitatea  de  la  locul  de  munca  si  activitatile  desfasurate  de  alte 
organizatii sau persoane fizice trebuie sa fie acela de a mentine sau de a imbunatatii nivelul de 
siguranta si de a facilita accesul la piata serviciilor de transport feroviar, prin armonizarea :
a. Proceselor de management al riscului utilizate pentru a aprecia nivelurile de siguranta si 

respectarea cerintelor de siguranta;
b. Schimbului  de  informatii  legate  de siguranta  intre  diversi  participanti  la  activitatea  din 

sectorul feroviar, pentru gestionarea sigurantei la nivelul tuturor interfetelor diferite care 
pot exista in cadrul acestui sector;

c. Probelor care rezulta din aplicarea unui proces de management al riscului.
- Procedura  trebuie  sa  poata  fi  aplicata  si  in  cazul  oricarei  schimbari  a  sistemului  feroviar, 

schimbari care pot fi de ordin tehnic, operational sau organizational. In cazul in care exista 
schimbari semnificative care implica subsistemele structurale, pentru evaluarea si aprecierea 
riscului se aplica :

a. Daca STI relevante impun evaluarea riscului procedura trebuie sa specifice metodele 
care se aplica,

b. Daca integrarea in siguranta intr-un sistem existent a subsistemelor structurale care fac 
obiectul STI-urilor nu impune evaluarea riscului,  continutul procedurii  nu trebuie sa 
contravina prevederilor STI.

- RU/IM este responsabil cu procesul de management al riscului impus de REGULAMENTUL 
(CE)  nr.  352/2009  al  COMISIEI  din  24  aprilie  2009  privind  adoptarea  unei  metode  de 
siguranta comune pentru evaluarea riscului prevazuta la articolul 6 alineatul (3) litera (a) din 
directiva 2004/49/CE a Parlamentului European si a Consiliului.

- Pentru fiecare interfata care prezinta relevanta pentru sistemul evaluat participantii implicati 
din  sectorul  feroviar  in  cauza  coopereaza  in  scopul  identificarii  si  gestionarii  comune  a 
pericolelor si a masurilor de siguranta aferente care trebuie aplicate acestor interfete. Modul de 
colaborare  intre  organizatiile  implicate  se  stabileste  in  conformitate  cu  Anexa  I  la 
REGULAMENTUL (CE) nr. 352/2009 al COMISIEI din 24 aprilie 2009.

- Exista acorduri puse in practica, care confirma documentat cum poate fi realizata cooperarea si 
cum  vor  fi  adresate  riscurile  impartite,  incluzand  identificarea  rolului  si  responsabilitatile 
fiecarei organizatii individuale pe proces

2. Procedura  de  dezvoltare  si  de  punere  in  practica  a  masurii  de  control  a  riscului, 
precum si de monitorizare a eficacitatii modalitatii de control a riscului.

• Criterii de evaluare  

- Procedura de dezvoltare si de punere in practica a masurii de control a riscului ar trebui sa fie 
evaluata prin intermediul urmatoarelor principii de acceptare a riscului :

a. Aplicarea  de coduri  de practica  recunoscute  pe scara  larga in  domeniul  feroviar,  relevante 
pentru  controlul  pericolelor  avute  in  vedere  in  cazul  sistemului  in  curs  de  evaluare  si 
disponibile. STI-urile pot fi considerate coduri de practica in cazul in care indeplinesc cerintele 
mentionate anterior.

b. Comparatie cu parti similare ale sistemului feroviar care au functii si interfete similare celor ale 
sistemului  in  curs  de  evaluare  si  care  sunt  utilizate  in  conditii  de  exploatare  si  de  mediu 
similare.

c. Estimarea  explicita  a riscului  in  conformitate  cu  REGULAMENTUL (CE) nr.  352/2009 al 
COMISIEI din 24 aprilie 2009.

3. Procedura de implementare a modificarilor (schimbarilor) atunci cand sunt necesare.

• Criterii de evaluare  
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- Daca schimbarea propusa are un impact asupra sigurantei este necesara evaluarea gradului de 
importanta  al  schimbarii  pe  baza  unui  set  de  criterii  stabilite  in  conformitate  cu 
REGULAMENTUL (CE) nr. 352/2009 al COMISIEI din 24 aprilie 2009.

B. Proceduri referitoare la furnizarea de mentenanta si material

1. Procedura de asigurare a mentenantei.
2. Procedura de adaptare a intervalelor de mentenanta in functie de tipul si extinderea 

serviciului efectuat.
3. Procedura de stabilire a responsabilitatilor pentru mentenanta, pentru identificarea 

competentelor  pentru  posturile  de  mentenanta  si  de  alocare  a  nivelurilor  de 
responsabilitate.

4. Procedura pentru obtinerea informatiilor  referitoare  la  defectarile  provenite  de la 
functionarea zilnica si de raportare a acestora responsabililor cu mentenanta.

5. Procedura pentru identificarea si raportarea riscurilor cauzate de defectari in cursul 
functionarii pe toata durate ciclului de viata si de  defectele din fabricatie.

6. Procedura  pentru  verificarea  si  controlarea  faptului  ca  performanta si  rezultatele 
privind mentenanta sunt in conformitate cu standardele stabilite de organizatie.

• Criterii de evaluare  

Organizatia are procese puse in practica:
- Pentru  a  realiza  intretinerea  (  organizarea  serviciilor,  identificarea  mijloacelor  disponibile, 

calificarea personalului, etc.), in calitate de entitate responsabila cu intretinerea unui vehicul, si 
care este inregistrata in RNV.

- Pentru  a  obtine  cerinte/standarde/proceduri  de  intretinere  din  date  (informatii)  sigure/de 
incredere.(statistici  RAMS,  date  istorice,  evaluarea  riscului,  informatii  privind  intretinerea, 
etc), din reactia empirica, etc.

- Pentru a ajusta/ adapta intervalele de intretinere in conformitate cu tipul si proportia serviciului 
realizat  de  RU/IM  ,  pentru  obiectivele  RAMS,  pentru  performante  sigure,  pentru  reactia/ 
raspunsul personalului, etc; 

- Pentru  a  reflecta  (ilustra),  in  procesele  de  intretinere  care  deriva,  alocarea  (numirea) 
materialului rulant catre servicii (ex: reflectand tipul si proportia utilizarii lor);

- Pentru a se asigura ca:
a. exista o/un persoana/departament calificat(a)  si identificat(a) care are ca sarcina examinarea, 

analizarea si evaluarea datelor de intretinere, informatiilor;
b. aceasta persoana/ departament este autorizat(a) sa ia decizii autonome sau pentru modificari 

tehnice,  constructive  minore  sau  pentru  modificari  substantiale,  pentru  a  accelera  (inainta) 
cerintele  (  sustinute  de  dovezi  substantiale  ale  beneficiilor  planificate  pentru  siguranta 
feroviara) altor parti componente pentru autorizare/aprobare;

- Pentru a aduna informatii despre experienta /reactia consumatorului, intretinere, deranjamente 
si reparatii;

- Pentru a identifica, recunoaste si raporta riscuri legate de deficiente/neconformitati constructive 
sau deranjamente si conditii de functionare deficitare (chiar daca fabrica producatoare si alte 
cerinte/ certificari ale produsului sunt deja recunoscute);

- Pentru a verifica si controla intr-un mod structurat , ca performantele si rezultatele intretinerii  
facute fie de RU/IM sau de terti, se supun standardelor fixate de RU/IM.
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C. Proceduri referitoare la utilizarea factorilor si controlul furnizorilor

1. Procedura  de  verificare  a  competentei  contractorilor  (inclusiv  subcontractanti)  si  a 
furnizorilor in momentul selectiei.

2. Procedura pentru verificarea si controlarea faptului ca performanta si rezultatele tuturor 
serviciilor contractele si produse sa fie in conformitate cu cerintele contractuale.

3. Procedura  pentru  asigurarea  faptului  ca  responsabilitatile  si  sarcinile  cu  privire  la 
siguranta feroviara sunt definite in mod clar, sunt cunoscute si sunt alocate partenerilor 
contractuali si/sau tuturor partilor interesate.

4. Procedura de asigurare a trasabilitatii contractelor si documentelor legate de siguranta 
feroviara.

5. Procedura  pentru  asigurarea  faptului  ca  sarcinile  de  siguranta  sunt  efectuate  in 
conformitate cu cerintele relevante.

• Criterii de evaluare  

- Responsabilitatile, intre partenerii contractanti, legate de probleme de siguranta feroviara, sunt 
definite cu claritate si cunoscute de toate celelalte parti interesate;

- Exista o descriere formala (oficiala) a:
a. instrumentului contractual legat de operatiuni sigure;
b. tipul operatiunilor atribuite partenerului.
- Exista procese de verificare, anticipata,  a cunoasterii, experientei, compatibilitatii tehnice, etc 

a furnizorilor, partenerilor si a subcontractantilor.
- Cerintele de siguranta – referitoare la faptul ca partenerul de contract trebuie sa satisfaca si sa 

se supuna – sunt specificate explicit si complet in documentele contractuale.
- RU/IM are un proces care asigura trasabilitatea documentelor si a contractelor.
- Exista dovezi ale existentei si eficacitatii clauzelor pentru a asigura ca furnizorii, partenerii si 

subcontractorii  furnizeaza un serviciu care face fata standardelor si cerintelor  (programe de 
verificare  sau  audit  cu  RU/IM,  certificarea  sistemelor  de  management  al  calitatii,  bilanturi 
(revizii) periodice, etc.).

- Contractele sunt facute si monitorizate in conformitate cu un proces stabilit si convenit care 
defineste responsabilitati in interiorul organizatiei.
Exista procese puse in practica pentru:

a. a stabili, cu terti, pentru intretinerea vehiculelor acestora, necesara in perioada de utilizare;
b. a  supraveghea  faptul  ca  intretinerea  este  dirijata  (supravegheata)  printr-un  program  si  in 

concordanta cu standardele si criteriile cerute;
c. a supraveghea managementul continuu al intretinerii si conditiile pentru astfel de vehicule, de 

catre detinatorul lor.

D. Proceduri referitoare la riscurile provenite din activitatile altor parti, din afara  
sistemului feroviar

1. Procedura de identificare a riscurilor potentiale provenite din activitatile altor 
parti, din afara sistemului feroviar.
2. Procedura  de  stabilire  a  masurilor  de  control  pentru  atenuarea  riscurilor 
relevante.
3. Procedura  pentru  monitorizarea  masurilor  de  control  si  implementarea  de 
modificari unde este cazul.

• Criterii de evaluare  

- RU/IM:
a. a identificat riscurile potentiale din alte parti, externe sistemului feroviar, cum ar fi incidenta 

traficului rutier la pasajele la nivel cu calea ferata, calamitatile naturale, sustrageri de piese sau 
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alte  componente  din  cale  sau  de  la  vehiculele  feroviare  si/sau  sustrageri  din  marfurile 
incredintate la transport etc;

b. a stabilit masuri de control adecvate pentru a micsora riscurile importante.

3.4. Articolul 9(4)

Toti gestionarii de infrastructura si intreprinderile feroviare prezinta anual autoritatii 
de siguranta, pana la 30 iunie, un raport de siguranta referitor la anul calendaristic  
precedent. Raportul de siguranta contine:

(a) informatii  privind  modul  in  care  sunt  atinse  obiectivele  de  siguranta  ale 
organizatiei si rezultatele planului de siguranta;

(b) elaborarea indicatorilor de siguranta nationali, si a ISC prevazuti in anexa I, in 
masura in care este relevant pentru organizatia  raportoare;

(c) rezultatele auditurilor de siguranta interne;
(d) observatii  privind defectiunile si deficientele de functionare ale operatiunilor 

feroviare.

REZUMAT/DESCRIERE

Raportul  anual de siguranta este un rezumat al informatiilor relevante pe care RU/IM trebuie 
sa le furnizeze catre ANS. Informatiile supuse spre examinare sunt relevante atat pentru ANS cat si 
pentru RU/IM pentru a evalua cat este de puternic SMS  in interiorul organizatiei raportoare.

Proceduri  necesar  a  fi  elaborate  de  operatorii  de  transport  
feroviar/administratorul/gestionarii de infrastructura feroviara neinteroperabila in conformitate cu  
cerintele SMS existente in Directiva 2004/49/EC, art. 9(4) si Anexa III si in legislatia nationala:

E. Proceduri referitoare la raporturile anuale privind siguranta

1. Procedura  de  gestionare  eficienta  si  la  timp a  tuturor  datelor/informatiilor 
relevante ce trebuie colectate pentru a prezenta raportul anual privind siguranta catre 
ASFR.

• Criterii de evaluare  

- Raportul  anual de siguranta este un rezumat al informatiilor relevante pe care RU/IM trebuie 
sa le furnizeze catre ANS.

- Informatiile supuse spre examinare sunt relevante atat pentru ANS cat si pentru RU/IM pentru 
a evalua cat este de puternic SMS  in interiorul organizatiei raportoare.

- Raportul de siguranta contine :
a. Informatii  privind  modul  in  care  sunt  atinse  obiectivele  de  siguranta  ale  organizatiei  si 

rezultatele planului de siguranta
b. Elaborarea indicatorilor de siguranta nationali si a indicatorilor de siguranta comuni prevazuti 

in Anexa I la DS, in masura in care este relevant pentru organizatia raportoare
c.  Rezultatele auditurilor de siguranta interne
d. Observatii privind defectiunile si deficientele functionale ale operatiunilor feroviare.

10



4. Anexa III – Sisteme de Management de Siguranta

4.1. Anexa III (1) - Cerinte generale ale SMS

(i)  Sistemul  de  management  de  siguranta  trebuie  sa  fie  documentat  in  toate  
partile relevante […]

REZUMAT/DESCRIERE

Toate procesele si procedurile relevante care descriu activitatile companiei , care poarta efecte 
directe si indirecte pentru siguranta feroviara, trebuie sa fie considerate ca parti importante ale SMS, 
atat la nivel organizational cat si operational.

Documentele  SMS trebuie  actualizate  in  consecinta  cu  promptitudine  in  caz  de  modificari 
importante organizatorice, operationale si tehnice, chiar daca nu afecteaza siguranta operationala in 
mod direct. 

Proceduri  necesar  a  fi  elaborate  de  operatorii  de  transport  
feroviar/administratorul/gestionarii de infrastructura feroviara neinteroperabila in conformitate cu  
cerintele SMS existente in Directiva 2004/49/EC, Anexa III (1) si in legislatia nationala:

F. Documentatia privind SMS

1. Document privind descrierea activitatii astfel incat sa se ofere informatii clare 
referitoare la tipul, evaluarea si riscul exploatarii.
2. Document privind descrierea structurii SMS, inclusiv alocarea rolurilor si a 
responsabilitatilor.
3. Document privind descrierea procedurilor care compun SMS, compatibile cu 
tipul si gradul serviciilor efectuate.
4. Document  privind  enumerarea  si  descrierea  pe  scurt  a  proceselor  critice 
privind siguranta si sarcinile relevante pentru tipul activitatilor/serviciilor efectuate de 
operatorul de transport feroviar/administratorul/gestionarul de infrastructura feroviara 
neinteroperabila.

• Criterii de evaluare  

- Exista o descriere a tipului de activitati care sunt sau vor fi intreprinse de organizatia feroviara,  
care clarifica gama, intinderea si riscul functionarii;

- RU/IM a furnizat o descriere a structurii SMS, aratand alocarea rolurilor si a responsabilitatilor.
- RU/IM detine un proces documentat al SMS care descrie toate procesele principale cerute de 

Anexa III (2) corespunzatoare caracterului si tipului de servicii cu care  opereaza. 
- Toate procesele si incercarile critice de siguranta , relevante pentru tipul de activitati/servicii 

executate de RU/IM sunt inscrise intr-o lista si descrise pe scurt.
- Documentatia furnizeaza informatii suficiente care pot fi utilizate pentru planificarea/fixarea 

auditurilor interne.
- Pentru IM SMS trebuie sa aiba o descriere clara a proceselor/procedeelor pentru a se asigura 

ca:
a. Consultarea partilor interesate s-a executat cu scopul de a dezvolta si a publica o declaratie 

(referitoare la Dir. 2001/14, art. 3(1)) a retelei;
b. Declaratia retelei este actualizata si modificata cand este necesar;
c. Continutul declaratiei retelei este pusa de acord cu cadrul legal de lucru.
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(ii) SMS […] ar trebui sa descrie mai ales distribuirea responsabilitatilor in interiorul  
organizatiei gestionarului infrastructurii sau operatorului feroviar.

REZUMAT/DESCRIERE

Fiecare RU/IM ar trebui sa identifice si sa defineasca cu claritate domeniile de responsabilitate 
legate  de  siguranta  feroviara,  cu  scopul  de  a  le  imparti  in  interiorul  unui  sistem  procedural 
organizational, catre personalul asociat si/sau functii specifice. Fiecare domeniu de responsabilitate 
ar trebui descris si documentat in detaliu. 

Delegarea de responsabilitati si sarcini de siguranta ar trebui sa fie formala si aprobata fie de 
managementul  superior/de top sau de persoana responsabila  de functiile  specifice si  sarcini  de 
siguranta.

G. Proceduri referitoare la impartirea responsabilitatilor

1. Procedura de asigurare a coordonarii activitatilor SMS in cadrul organizatiei.
2. Procedura  de  stabilire  a  autoritatii,  competentei  si  resurselor  necesare 
indeplinirii  sarcinilor  alocate  pentru  personalul  cu  responsabilitati  din  cadrul 
organizatiei.
3. Procedura  de  definire  a  zonelor  de  responsabilitate  privind siguranta  si  de 
impartire a responsabilitatilor catre functiile specifice, precum si de definire a interfetelor 
dintre acestea.
4. Procedura de definire a sarcinilor privind siguranta si de impartire a acestora 
catre personalul competent.

• Criterii de evaluare  

- RU/IM trebuie sa aiba o persoana desemnata, angajata de organizatie si cu cunostinte dovedite 
ale sistemului ei feroviar, cu intrare libera la seful executivului , care sa coordoneze sistemul 
feroviar de management al sigurantei la nivelul companiei (nu la nivelul procesului).

- Acei  din  organizatie  carora li  s-a  dat  responsabilitatea,  vor  avea  autoritatea,  competenta  si 
mijloacele  corespunzatoare  pentru  a-si  executa  si  indeplini  sarcinile,  adica  functionarea, 
responsabilitatea  si  competenta  ar  trebui  sa  fie  coerente  si  compatibile  rolului/sarcinii 
incredintate.

- SMS trebuie sa defineasca cu claritate:
a. domenii  de responsabilitate legate de siguranta circulatiei  si distributia responsabilitatilor in 

interiorul  organizatiei,  pentru  functii/personal  specific  asociate  lor  in  cadrul  unei  structuri 
procedurale;

b. suprafete de separare intre diferite responsabilitati;
c. delegarea  sarcinilor  de  siguranta  catre  personalul  calificat  pentru  functia,  sarcina  si  tipul 

responsabilitatii.
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(iii)  Sistemul de management al sigurantei […] va arata cum este asigurat la diferite  
nivele controlul, de catre management […]

REZUMAT/DESCRIERE

Delegarea  responsabilitatilor  si  a  sarcinilor  de  siguranta  (ii)  nu  absolva  sau  exonereaza 
managementul  unei  organizatii  de  la  responsabilitatile  si  sarcinile  sale  legale  legate  de  siguranta 
feroviara.

Controlul  la  toate  nivelele  organizatiei  si  peste  diferitele  functii  /  personal  delegat(e)  permite 
identificarea partilor slabe/defectelor pe procesele SMS si de aici posibilitatea de a implementa actiuni 
preventive/corective. De aceea este crucial nu numai sa asiguram siguranta, dar si de a–si indeplini - 
pentru  managementul  de top  -  responsabilitatea  si  obligatiile  legale  pentru  a  imbunatati  siguranta 
feroviara.

H. Asigurarea controlului prin management la diferite nivele

1. Asigurarea  felului  in  care  sunt  impartite  responsabilitatile  pentru  fiecare 
proces privind siguranta in cadrul intregii organizatii.
2. Asigurarea monitorizarii regulate a sarcinilor privind performanta printr-un 
management care trebuie sa intervina in cazul in care sarcinile nu sunt realizate in mod 
corespunzator.
3. Procedura  de  identificare  si  gestionare  a  impactului  altor  activitati  de 
management in SMS.
4. Procedura de distribuire a resurselor pentru indeplinirea sarcinilor legate de 
SMS. 

• Criterii de evaluare  

- Toate procesele legate de siguranta si domeniile de responsabilitati au identificat si calificat 
personalul companiei, sau un departament, responsabil pentru ele de-a lungul intregului ciclu 
de operare (adica la dotare, permanenta si inlocuirile sunt identificate).

- Monitorizarea obisnuita a performantelor  ar trebui sa fie asigurat de lantul de management de 
linie care trebuie sa intervina daca sarcinile nu au fost executate corespunzator.

- RU/IM trebuie:
a. sa probeze (evidentieze) modul in care SMS este integrat altor activitati de 

management;
b. sa  probeze  (evidentieze)  modul  in  care  cei  cu  rol  in  ,managementul 

sigurantei sunt trasi la raspundere pentru „performantele” lor.

(IV)  Sistemul de management al sigurantei [...]  va trebui sa arate modul in care sunt  
implicati personalul si reprezentantii sai la toate nivelele ...

REZUMAT/DESCRIERE

In interiorul oricarei organizatii, implicarea personalului este un element cheie in dezvoltarea 
culturii  sigurantei,  pe  castigarea  increderii  personalului  si  in  incurajarea  colaborarii,  sprijinului  si 
acceptarii  (recunoasterii).  Implicarea  personalului  in  implementarea  SMS  este  cruciala  pentru 
dezvoltarea, intretinerea si imbunatatirea unei culturi puternice a sigurantei, in interiorul organizatiei.
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Procesele  legate  de  siguranta  sunt  de  obicei  legate  de  alte  procese  care  se  intersecteaza, 
organizationale  si  se  intind  la  diferite  nivele  ale  companiei  si  domenii  functionale,  permitand 
implicarea facila a personalului, in mod natural.

I. Implicarea personalului si a reprezentantilor lor la toate nivelele

1. Procedura  cu  scopul  de  a  asigura  ca  personalul  este  reprezentat  in  mod 
adecvat si consultat in definirea, propunerea, revizuirea si dezvoltarea aspectelor privind 
siguranta procedurilor operationale ce pot implica personal.

• Criterii de evaluare  

- Exista  procese  puse  in  practica  in  SMS care  asigura  faptul  ca  personalul  si  reprezentantii 
personalului sunt reprezentati in mod adecvat si ca reprezentantii personalului sunt consultati 
(comitete/grupuri)  si  implicati  in  definirea,  propunerea,  revizuirea  aspectelor  referitoare  la 
siguranta ale proceselor operationale care pot implica personalul4 (4 Ref.: Relatarea (16) din 
DIR. 2004/49/EC; Art.12, Dir. 95/18/EC).

- Exista  procese  puse  in  practica  in  SMS  care  asigura  faptul  ca  implicarea  personalului  si 
negocierile de consultare sunt documentate.

(V)  SMS  va arata  [...]  cum  este  asigurata  imbunatatirea  continua  a  sistemului  de 
management al sigurantei 

REZUMAT/DESCRIERE

Modelul  (exemplul)  de  imbunatatire  continua  trebuie  sa  fie  aplicat,  unde  este  aplicabil 
rezonabil,  tuturor  sistemelor/proceselor  relevante  dintr-o companie  si  de aceea  si  SMS-ului  sau si 
performantelor de siguranta.

Imbunatatirea  continua  a  SMS  si  a  sigurantei  feroviare  ar  trebui  sa  ia  in  considerare 
cuplarea/combinarea  atat  a  procesului  cat  si  a  imbunatatirilor  performantei  sigurantei  pentru  a  se 
asigura, unde este rezonabil aplicabil, ca nivelul performantelor de siguranta sunt mentinute. Cu scopul 
de a fi eficient si de a sprijini luarea deciziei, un proces de imbunatatire continua trebuie sa acopere si 
sa extinda asupra tuturor fazelor relevante ale unui SMS, al unei companii, de exemplu:

- planificarea actiunilor preventive/corective;
- implementarea lor intr-o gama adecvata;
- evaluarea/monitorizarea/verificarea eficacitatii lor ;
- intarirea, recenzia si revizuirea planurilor.

Prin imbinarea cu unelte statistice potrivite pentru a analiza datele, aceasta trebuie sa genereze 
un circuit virtuos si sa asigure ca toate procesele trebuie sa fie periodic revizuite si completate intr-un 
ciclu managerial.

J. Asigurarea imbunatatirii continue

1. Procedura  de  asigurare,  in  cazul  in  care  este  posibil  in  mod  rezonabil,  a 
imbunatatirii continue a SMS si a revizuirii periodice a SMS.
2. Procedura de descriere a modalitatilor de monitorizare si analizare a datelor 
relevante privind siguranta.
3. Procedura  de  descriere  a  modului  in  care  sunt  identificate  si  remediate 
defectele.
4. Procedura  de  descriere  a  modului  de  implementare  a  datelor  noi  privind 
siguranta.
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5. Procedura de descriere  a modului  in care constatarile  auditului intern sunt 
utilizate pentru imbunatatirea SMS.

• Criterii de evaluare  

- RU/IM  trebuie  sa  aiba  procese/proceduri  in  stare  sa  asigure,  unde  se  aplica  rezonabil,  
imbunatatirea continua a SMS; aceste procese ar trebui sa includa recenzii periodice, cand este 
necesar, la SMS5.

- criterii  pentru  evaluarea  existentei  asigurarii  procesului/proceselor,  unde  este  cazul, 
imbunatatirea performantelor de siguranta, sunt definite in conformitate cu Anexa III (2)(b)).

- SMS va avea procese in stare sa descrie:
a. pregatiri pentru a monitoriza si analiza date de siguranta relevante;
b. cum sunt identificarea shortcomings;
c. cum sunt implementate dezvoltarile noi de siguranta, lectiile invatate;
d. cum sunt utilizate constatarile de audit pentru a imbunatati SMS.

4.2 Anexa III(2) – Elemente de baza ale SMS

Elementele de baza ale SMS sunt:

a) ... o politica de siguranta aprobata de seful executiv al organizatiei si comunicata  
intregului personal.

REZUMAT/DESCRIERE

Politica  de  siguranta  exprima  si  reflecta  punctul  de vedere  despre responsabilitatea,  sarcina  si 
strategia organizatiei referitor la siguranta feroviara; ea include, printre altele, o declaratie de intentie si 
furnizeaza indicatii despre directiile si obiectivele generale ale SMS.

Politica  de  siguranta  ar  trebui  de  asemenea  sa  schiteze  principiile  si  valorile  intrinseci  in 
conformitate cu care opereaza organizatia si personalul, evidentiind astfel implicarea managementului 
organizatiei in dezvoltarea si imbunatatirea eticii profesionale si furnizand personalului o conducere 
clara in actiunea de a consolida cultura sigurantei si premierea sigurantei in interiorul companiei.

Proceduri  necesar  a  fi  elaborate  de  operatorii  de  transport  
feroviar/administratorul/gestionarii de infrastructura feroviara neinteroperabila in conformitate cu  
cerintele SMS existente in Directiva 2004/49/EC, Anexa III (2) si in legislatia nationala:

K. Comunicarea politicii privind siguranta aprobata de catre conducerea executiva a  
organizatiei pentru tot personalul

1. Dovezi ale faptului ca politica de siguranta este :
• Comunicata si pusa la dispozitia intregului personal
• Specifica tipului operatorului de transport feroviar
• Aprobata de conducerea executiva a organizatiei.

• Criterii de evaluare  

- Politica de siguranta a organizatiei trebuie sa fie :
a. disponibila intregului personal;
b. potrivita tipului RU/IM si intinderii serviciului;
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c. aprobata de seful executiv al organizatiei (sau de nivelul echivalent din organizatie).

b)  ...  obiective  calitative  si  cantitative  ale  organizatiei  pentru  intretinerea  si 
ameliorarea sigurantei, planurile si procedurile pentru infaptuirea acestor obiective;

REZUMAT/DESCRIERE

Performantele  organizatiei  feroviare  sunt  apreciate,  in  general,  evaluand  realizarea  telurilor  de 
siguranta per-ansamblu ale organizatiei,  care deriva in principal din observarea cerintelor legale ale 
Statelor Membre.

Fiecare operator feroviar/administrator de infrastructura, in interiorul propriului sau SMS, trebuie 
sa includa demonstrarea capabilitatii sale de a intretine si imbunatati nivelul sau de siguranta prin:

- masurarea performantelor sale de siguranta (monitorizare-auditare interna);
- identificarea  masurilor  celor  mai  potrivite  si  plauzibile  utilizand  resursele  disponibile 

(planificarea sigurantei);
- punerea in practica a masurilor planificate (actionand);
- evaluarea eficacitatii masurilor (monitorizare, auditare-interna, raportare a sigurantei).

L. Obiectivele cantitative si calitative ale organizatiei pentru mentenanta si sporirea  
sigurantei; planuri si proceduri pentru atingerea acestor obiective

1. Procedura pentru atingerea obiectivelor relevante de siguranta in conformitate 
cu cadrul legal
2. Procedura pentru atingerea obiectivelor relevante de siguranta in conformitate 
cu tipul si intinderea activitatii si cu riscurile relevante
3. Procedura de evaluare regulata a performantelor sale generale de siguranta in 
raport cu obiectivele  de siguranta propuse in cadrul organizatiei  si cu cele stabilite  la 
nivelul statelor membre UE
4. Procedura de monitorizare regulata si de revizuire a modului de functionare 
prin :

• Colectarea  datelor  relevante  de  siguranta  pentru  a  determina  tendintele  in 
realizarea sigurantei si a evalua conformitatea cu obiectivele de siguranta

• Interpretarea datelor relevante si implementarea modificarilor necesare
5. Procedura  cu  scopul  de  a  dezvolta  planuri  si  proceduri  pentru  atingerea 
obiectivelor de siguranta

• Criterii de evaluare  

- RU/IM are procese si proceduri provenite din teluri relevante de siguranta:
a. conform cu cadrul de lucru legal;
b. corespunzator cu tipul, intinderea si riscurile relevante ale RU/IM.
c. RU/IM detine controlul si a evaluat in totalitate performantele  sale de siguranta in ceea ce 

priveste telurile sale proprii de siguranta si cele stabilite la nivelul de stat membru.
RU/IM are procese si  proceduri  in  stare  sa  recenzeze  si,  daca este  necesar,  sa  revizuiasca 

performantele de siguranta pentru a asigura, unde este cazul, imbunatatirea continua, prin:
d. derivarea de tendinte in performantele de siguranta;
e. furnizarea probelor despre performante vechi (nu se aplica solicitantilor novici) in ce priveste 

tintele lor de siguranta (daca au fost realizate si, daca nu, daca au un proces in stare sa analizeze 
motivele);
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f. interpretarea datelor relevante si implementarea modificarilor necesare.
- RU/IM ar trebui sa aiba procese de colectare a tuturor datelor relevante pentru siguranta pentru 

a evalua indeplinirea telurilor de siguranta. 
- RU/IM are procese in stare sa dezvolte planuri si proceduri pentru atingerea tintelor sale.

c) ... proceduri pentru atingerea, standardelor operationale si tehnice noi si modificate 
sau alte conditii stabilite asa cum sunt prevazute:

- in STI, sau
- in norme interne de siguranta prevazute in articolul 8 si anexa II, sau
- in alte norme relevante, sau
- in decizii ale autoritatii, si proceduri care asigura conformitatea cu standardele 

si  alte  conditii  prescriptive  pe  intreg  ciclu  de  viata  al  echipamentului  si 
operatiunilor;

REZUMAT/DESCRIERE

Toate procedurile legale de siguranta ale SMS trebuie sa fie:
- proiectate, pentru a se supune cadrului de munca pe care-l dirijeaza, si actualizate, pentru a lua in  
consideratie orice schimbare sau adaugare;
- corespunzatoare sau intinderii serviciilor cu care opereaza compania;
- corespunzatoare schimbarilor relevante ale organizatiei.
SMS ar trebui sa aiba un proces/procedura in stare sa identifice,  sa adune si sa listeze,  pentru 

fiecare categorie individuala a personalului, cerinte continute de reguli europene(EU), STI, de reguli 
nationale de siguranta si de regulile/procedurile interne ale companiei.

Pentru  procese  de  mentenanta,  companiile  trebuie  sa  se  supuna  tuturor  cerintelor  legale  si 
specificatiilor,  standardelor  si  cerintelor  relevante  pe  parcursul  intregului  ciclu  de  viata  al 
echipamentului si functionarii.

M. Proceduri  privind indeplinirea  standardelor  tehnice  si  operationale  modificate,  
noi  si  existente  sau  a  altor  conditii  prescriptive  stabilite  in  STI-uri,  in  reguli  
nationale  de  siguranta,  in  alte  reguli  relevante  sau  in  deciziile  autoritatilor,  
precum si proceduri de asumare a conformitatii  cu standardele si  alte  conditii  
prescriptive pe tot parcursul ciclului de viata al echipamentelor si operatiilor

1. Procedura de identificare  a  cerintelor  legate  de siguranta,  relevante  pentru 
tipul si intinderea operatiilor efectuate si de actualizare a procedurilor relevante pentru a 
reflecta modificarile acestor cerinte (schimbarea managementului de control)
2. Procedura de implementare a cerintelor legate de siguranta, relevante pentru 
tipul si intinderea operatiilor efectuate
3. Procedura  de  monitorizare  a  conformitatii  cu  cerintele  legate  de  siguranta, 
relevante pentru tipul si intinderea operatiilor efectuate
4. Procedura  privind  luarea  de  masuri  atunci  cand  este  identificata  lipsa  de 
conformitate  cu  cerintele  legate  de  siguranta,  relevante  pentru  tipul  si  intinderea 
operatiilor efectuate
5. Procedura  cu  scopul  de  a  asigura  faptul  ca  personalul,  procedurile, 
documentele specifice, echipamentul si materialul rulant sunt folosite in scopul destinat
6. Procedura  cu  scopul  de  a  asigura  faptul  ca  mentenanta  este  efectuata  in 
conformitate cu cerintele relevante

• Criterii de evaluare  
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- SMS are procese si proceduri in stare sa:
a. Identifice  toate  cerintele  necesare  legate  de  siguranta,  relevante  pentru 

tipul si intinderea operatiilor executate de RU/IM si sa se asigure ca sunt 
actualizate  si  implementate  corespunzator  (management  de  verificare  a 
modificarii);

b. monitorizeze implementarea tuturor cerintelor legate de siguranta;
c. implementeze  actiuni  corective,  cand  este  necesar,  pentru  a  asigura 

conformitatea sistemului feroviar cu standarde si alte conditii cu caracter 
de  recomandare,  de-a  lungul  ciclului  de  viata   al  echipamentului  si 
functionarii;

d. asigure ca echipamentul  si  materialul  rulant sunt utilizate  pentru scopul 
destinat;

e. asigure  ca  intretinerea  este  executata  in  conformitate  cu  cerintele 
relevante. 

d)  ...  procedurile  si  metodele  pentru  realizarea  evaluarii  riscului  si  punerea  in 
aplicare a masurilor de control al riscului, ori de cate ori o modificare a conditiilor 
de  operare  sau  materialul  nou  impune  noi  riscuri  asupra  infrastructurii  sau 
operatiunilor;

REZUMAT/DESCRIERE

Organizatiile  feroviare  trebuie  sa  aiba  un  sistem  in  stare  sa  controleze  modificarile/noile 
proiecte  si  sa  dirijeze  riscurile  asociate,  luand  in  considerare  si  pe  cele  legate  de  siguranta6 

profesionala, specifice organizatiei si tipul de operatiuni pe care le executa.
Modificarile se pot aplica pentru:

1. tehnica/tehnologie;
2. proceduri operationale/reguli/standarde/referinte;
3. structura organizatorica;
Evaluarea  si  aprecierea  riscului  trebuie  sa  fie  corespunzatoare  tipului  de  serviciu  executat  de 

RU/IM.
SMS ar trebui sa asigure ca MSC-urile sunt aplicate, conform Art. 6(3)(a).
Evaluarea  riscului  pentru echipamentul  tehnic  (EN 50126,  EN 50129) este  deja pe cale  sa  fie 

standardizata;  un  efort  suplimentar  este  necesar  la  metodele  care  implica  in  intregime  factorul 
organizational  si  uman.  Orice  metoda  pentru  cresterea  nivelului  sigurantei  trebuie  definita  clar, 
descrisa si aplicata de partile interesate, intr-un mod responsabil).

N. Proceduri  si  metode  pentru  realizarea  evaluarii  riscului  si  implementarea  
masurilor  de  control  al  riscului  ori  de  cate  ori  modificarea  conditiilor  de  
functionare  sau  utilizarea  de  material  nou  impun  noi  riscuri  in  utilizarea  
infrastructurii sau in functionare

1.  Procedura  de  gestionare  a  modificarilor  la  echipamente,  proceduri, 
organizare, personal sau interfete
2. Procedura  de  evaluare  a  riscului  pentru  gestionarea  modificarilor  si  de 
aplicare a metodelor comune de siguranta asupra evaluarii riscului
3. Procedura de asigurare a implementarii masurilor de control ulterior evaluarii 
riscului
4. Procedura/masura de evaluare a riscurilor interfetei rezultate din modificari
5. Procedura de introducere a rezultatelor evaluarii  riscului  in alte  procese in 
cadrul organizatiei si de a le aduce la cunostinta personalului interesat
6. Procedura de monitorizare a eficacitatii masurilor de control
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• Criterii de evaluare  

- RU/IM are procese si criterii in stare:
a. sa  recunoasca  modificarile  la  echipament,  proceduri,  organizatie  sau 

interfete;
b. care asigura evaluarea riscului si identificarea masurilor de control;
c. care valideaza modificarile inainte de a fi introduse;
d. care monitorizeaza implementarea si eficacitatea masurilor de control.

- Exista personal/functionari cu competente si autoritate adecvata, cu atributii in diferite procese.
- Exista procese/masuri in stare sa evalueze cu alte organizatii (IM, alti RU, terti, etc) riscurile de 

interfata introduse de modificari;
- Rezultatele analizelor de risc sunt vizibile pentru personalul relevant si exista procese in stare 

sa incarce aceste rezultate in alte procese, in cadrul organizatiei.

e)  ...  asigurarea  de  programe  pentru  formarea  de  personal  si  sisteme  pentru 
mentinerea competentei personalului si realizarea sarcinilor in bune conditii; 

REZUMAT/DESCRIERE

O organizatie  trebuie  sa  se  asigure  ca  tot  personalul  cu  rol  in  SMS este  competent  sa-si 
realizeze  sarcinile  si  ca  priceperea  si  cunostintele  personalului  sunt  intretinute,  in  toate 
circumstantele.

Referitor la ceea ce nu este acoperit de legislatia specifica, un sistem de management corect ar 
include:

- principiile de selectie (nivel educational de baza solicitat, inzestrare mentala si fizica);
- instruirea si atestarea initiala a competentei si priceperii dobandite;
- verificari profesionale, la cerere;
- masuri specifice in cadrul absentei indelungate de la serviciu, la cerere;
- instruirea in SMS pentru personalul direct implicat in implementarea si intarirea SMS-ului 

unei companii,  de ex.: managerul de siguranta,  cei responsabili pentru procese/functiuni 
legate de siguranta, etc.

O. Proceduri  privind  furnizarea  de  programe  pentru  formarea  profesionala  a  
personalului  si  pentru  a  se  asigura  faptul  ca  este  mentinuta  competenta  
personalului si indeplinirea corecta a sarcinilor

1. Procedura  de  identificare  a  cunostintelor  si  competentelor  necesare  pentru 
activitati legate de siguranta
2. Procedura  de  stabilire  a  principiilor  de  selectare  :  nivelul  de  instruire, 
aptitudini intelectuale, aptitudini fizice
3. Procedura  de  gestionare  a  informatiilor  referitoare  la  formarea  initiala  si 
certificarea competentelor dobandite si a abilitatilor
4.  Procedura de gestionare a informatiilor referitoare  la formarea in curs de 
desfasurare si actualizarea periodica a cunostintelor si abilitatilor dobandite
5. Procedura de verificare periodica a competentei
6. Procedura de stabilire a unor masuri speciale  in caz de accidente/incidente, 
absenta indelungata de la serviciu
7. Procedura de formare pentru personalul direct implicat in implementarea si 
furnizarea unui SMS al organizatiei
8. Procedura  pentru  identificarea  posturilor  care  efectueaza  sarcini  privind 
siguranta
9. Procedura  pentru identificarea  posturilor  care  au responsabilitati  in  luarea 
deciziilor privind functionarea in cadrul SMS
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10. Procedura  de  stabilire  a  personalului  care  detine  cunostintele  necesare, 
abilitatile si aptitudinile (medicale si psihologice) adecvate pentru sarcinile care le-au fost 
stabilite si de actualizare periodica a cunostintelor
11. Procedura  de  alocare  de  personal  cu  competente  adecvate  pentru  sarcinile 
relevante
12. Procedura de monitorizare a modului in care sunt efectuate sarcinile alocate si 
de implementare a masurilor corective acolo unde este necesar

• Criterii de evaluare  

- RU/IM a organizat un sistem de management a competentei care se supune:
- operatiunilor STI in ce priveste controlul in interiorul RU/IM si unde este aplicabil;
- cerintelor nationale care implementeaza sau elaboreaza puncte relevante ale 

operatiunilor STI in regulile nationale;
- cerintelor nationale pentru probleme/elemente neacoperite sau lasate deschise de STI;
- propriilor reguli interne si principii pentru calificarea personalului.

- In situatia  unei  lipse mari  a  solicitarii  cunostintelor  si/sau  priceperii  la  personalul  legat  de 
siguranta,  exista  proceduri  in  stare  sa  asigure  ca,  cunostintele  si  priceperile  necesare  sunt 
reimprospatate/analizate pentru a mentine nivelul cerut pentru a indeplini in siguranta fiecare 
sarcina.

- Sistemul face ceea ce este necesar pentru:
- identificarea posturilor care au responsabilitati in luarea deciziilor operationale in interiorul 

sistemului;
- identificarea posturilor care executa sarcini critice din punct de vedere al sigurantei;
- conectarea posturilor la cerintele pe care trebuie sa le indeplineasca pentru sarcina lor in 

traficul national si de frontiera.

f) ...  masuri pentru asigurarea unor informatii suficiente in cadrul organizatiei  si 
unde este cazul, intre organizatiile care opereaza pe aceeasi infrastructura;

REZUMAT/DESCRIERE

Schimbul de informatii  legate  de siguranta este crucial  in interiorul  si  intre organizatii.  De 
aceea este important ca, canalele de raportare definite si interfetele, in interiorul unui proces structurat,  
sa asigure ca toate informatiile sunt conduse catre persoana/rolul/functia corecta pe un traseu prompt si 
curat.

Toate  informatiile  necesare  legate  de  siguranta  trebuie  sa  se  supuna  trasabilitatii,  sa  fie 
documentate, complete si disponibile la cerere.

P. Proceduri  privind  furnizarea  de  informatii  in  cadrul  organizatiei  si  intre  
organizatii care functioneaza pe aceeasi infrastructura

1. Procedura de prelucrare si informare continua a personalului referitor la SMS
2. Procedura de punere la dispozitia personalului implicat in siguranta circulatiei 
a documentatiei referitoare la SMS
3. Procedura  de  informare  a  personalului  privind  informatiile  si  deciziile  de 
siguranta relevante, inainte de punerea in aplicare a acestora
4. Procedura de schimb de informatii intre organizatiile feroviare

• Criterii de evaluare  
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- Trebuie sa fie asigurat ca:
a. accesul  corespunzator  si  accesibilitatea  la  document/informatie  este 

asigurat  pentru  tot  personalul  interesat  al  companiei;  intelegerea  si 
vizibilitatea componentelor principale ale SMS este asigurata;

b. tot personalul companiei implicat in procese legate de siguranta stie unde 
sa gaseasca documentul,  si in cadrul acestuia,  cum si unde sa gaseasca 
partile pe care au nevoie sa le cunoasca;

c. exista  un  proces  care  asigura  ca  informatiile  referitoare  la  SMS  sunt 
distribuite catre intreg personalul relevant pentru siguranta (management si 
personal care indeplineste sarcini critice de siguranta) si intreg personalul 
altor companii este informat de existenta si scopul sau.

d. Exista provizii (pregatiri) in practica pentru impartasirea informatiilor intre 
organizatii feroviare.

e. SMS trebuie sa aiba procese adecvate si personal competent responsabil de 
ele care sa asigure ca toate informatiile  de siguranta valide si relevante 
sunt  disponibile  personalului  inainte  ca  ei  sa  trebuiasca  sa  le 
impuna/aplice.

g)  ...  proceduri  si  formate  referitoare  la  cum  este  documentata  informatia  de 
siguranta  si  desemnarea  procedurii  pentru  configurarea  controlului  informatiei 
vitale de siguranta;

REZUMAT/DESCRIERE

Companiile  trebuie sa defineasca proceduri  de control a datelor  si  documentelor,  bazate  pe 
sistemele de management existente; documentele si inregistrarile trebuie sa fie usor disponibile pentru 
consultare si/sau verificare.

Masurile pentru a controla informatia vitala de siguranta sunt importante pentru mentinerea si 
imbunatatirea performantei de siguranta in interiorul unei companii si, de asemenea, pentru permiterea 
intreprinderii cu promptitudine si eficienta a actiunilor corective.

RU si IM care opereaza in acelasi sistem de retea, ar trebui sa aiba pregatiri, (negocieri) care sa  
asigure  schimbul  corect,  documentat  la  timpul  potrivit  al  tuturor  informatiilor  relevante  pentru 
siguranta.

Ei ar trebui sa se dezvolte si sa sprijine utilizarea protocoalelor standardizate pentru comunicari 
oficiale privitoare la functionare (jurnale de bord ale trenurilor, restrictii de circulatii/functionare,etc) 
drept mijloace ale armonizarii.

Q. Proceduri  privind  modul  in  care  informatiile  privind  siguranta  trebuie  sa  fie  
documentate si pentru controlul configurarii informatiilor vitale de siguranta

1. Procedura pentru asigurarea faptului ca toate informatiile relevante privind 
siguranta sunt corecte, complete, actualizate corespunzator, documentate si controlate
2. Procedura  de  stabilire  a  formatului  pentru  documentatia  relevanta  privind 
siguranta,  de  elaborare  si  distribuire  a  acesteia  si  de  gestionare  a  controlului 
modificarilor privind aceasta documentatie
3. Procedura  de  primire,  colectare,  depozitare  si  arhivare  a 
documentatiilor/informatiilor pe suport de hartie sau pe suport informatic
4. Procedura  de  asigurare  a  faptului  ca  informatiile  privind  siguranta  sunt 
compatibile si usor de inteles
5. Procedura  de  asigurare  a  faptului  ca  exista  aranjamente  de  evitare  sau 
minimalizare a problemelor de comunicare
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• Criterii de evaluare  

- SMS trebuie sa aiba procese adecvate si persoane competente, responsabile de ele pentru a se 
asigura  ca  toate  informatiile  relevante  de  siguranta  sunt  corecte,  complete,  actualizate 
corespunzator si documentate la timpul potrivit.

- SMS trebuie sa aiba procese adecvate si persoane competente pentru:
a. a  forma,  genera,  distribui  si  conduce  controlul  diferitelor  versiuni  ale  documentatiei  de 

siguranta;
b. a privi, colecta si depozita/arhiva toate informatiile/documentatiile relevante pe hartie sau prin 

alte mijloace/sisteme de inregistrare;
c. a  se  asigura  ca  personalul  are  si  primeste  toate  documentatiile  relevante  actualizate  intr-o 

maniera oficiala.
- SMS trebuie sa aiba procese adecvate si personal competent responsabil pentru ele pentru a 

asigura consecventa (corespondenta), coerenta si puterea de intelegere a limbii/continutului.
- RU si IM ar trebui sa aiba pregatiri (negocieri) care sa asigure ca barierele de comunicare nu se 

ridica  sau  sunt  minimizate;  proba  ar  fi  furnizata  de  utilizarea  protocoalelor/formatelor 
standardizate pentru informatiile legate de siguranta si pentru documentarea  tuturor datelor 
relevante.

- Personalul are si primeste toata documentatia relevanta actualizata, intr-o maniera oficiala (ex: 
briefinguri, liste de distributie care necesita semnatura personalului pentru recunoastere, etc).

h)  ...  proceduri  pentru  asigurarea  raportarii,  anchetarii  si  analizarii  accidentelor, 
incidentelor,  incidentelor  evitate la  limita si  altor evenimente periculoase,  precum si 
pentru luarea masurilor preventive necesare; 

REZUMAT/DESCRIERE

Organizatiile  feroviare  ar  trebui  sa  se  bizuie  pe un sistem de monitorizare  structurat  si  pe 
procesul  decizional  al  managementului.  Aceasta  ar  promova  si  incuraja  raportarea  greselilor, 
evenimentelor/intamplarilor  periculoase,  a  esecurilor  apropiate,  inclusiv  a  evenimentelor/cazurilor 
unde angajatii au facut greseli sau au esuat in a se supune sau a urma procedurile corecte de siguranta,  
etc. Analizele de cauza primara ar fi interpretate in mod util in cazuri relevante, rezultatele incluse in 
programele de instruire ca lectii invatate, si informatii relevante puse la dispozitia intregului personal 
interesat si, daca este cazul, altor parti interesate.

Personalul implicat direct sau indirect in evenimentele legate de siguranta ar participa activ in 
procesul de rezolvare a problemei pentru a cauta si dezvolta masuri preventive.

R.  Proceduri  privind  raportarea,  investigarea  si  analizarea  accidentelor  si  incidentelor,  
precum si asigurarea masurilor preventive necesare

1. Procedura de raportare a accidentelor si incidentelor
2. Procedura de investigare a accidentelor si incidentelor
3. Procedura de cercetare a accidentelor si incidentelor
4. Procedura  de  raportare  a  accidentelor  si  incidentelor  catre  alte  organisme 
nationale interesate
5. Procedura  de  evaluare  si  implementare  a  recomandarilor  rezultate  din 
investigarea accidentelor si incidentelor
6. Procedura de luare la cunostinta, prelucrare si luare in considerare, dupa caz, 
a rapoartelor si/sau informatiilor relevante provenite de la terti (operatori de transport 
feroviar, administrator/gestionari de infrastructura feroviara neinteroperabila etc)
7. Procedura  de  asigurare  a  faptului  ca  informatiile  relevante  provenite  din 
investigarea/cercetarea  accidentelor  si/sau  incidentelor  sunt  prelucrate  cu  personalul 
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interesat  si  sunt  utilizate  pentru  adoptarea  masurilor  necesare  de  imbunatatire  a 
nivelului de siguranta
8. Procedura de asigurarea a faptului ca procesul de investigare ia in considerare 
efectele  actiunilor  altor  operatori  de  transport  feroviar,  administrator/gestionari  de 
infrastructura feroviara neinteroperabila
9. Procedura  de  alocare  de  resurse  si  formare  de  personal  pentru  asigurarea 
procesului de investigare

• Criterii de evaluare  

- SMS ar avea procese adecvate si pe cineva competent responsabil pentru fiecare dintre ele, 
pentru a se asigura ca:

a. accidentele,  incidentele,  esecurile  apropiate  si  alte  intamplari  periculoase  sunt  raportate 
intotdeauna, trecute in jurnal, investigate si analizate;

b. accidentele,  incidentele,  esecurile apropiate si alte  intamplari  periculoase sunt raportate,  asa 
cum o cere legislatia relevanta, institutiilor nationale; 

c. recomandarile  de la  ANS, Organismul  de Investigare,  din industrie/investigatii  interne sunt 
evaluate si implementate, daca sunt potrivite sau imputernicite;

d. rapoartele/informatiile relevante de la alti RUs si IMs sunt luate in considerare.
- SMS trebuie sa descrie modul in care informatiile relevante care leaga investigatia si cauzele 

accidentelor,  incidentelor,  esecurilor  apropiate  si  pe  ale  altor  intamplari  periculoase,  sunt 
utilizate pentru a invata si a adapta masuri corective pentru a imbunatati nivelul sigurantei.

 
i ... asigurarea unor planuri de actiune, alerte si informatii in caz de urgenta, convenite 
cu autoritatile publice corespunzatoare;

 
REZUMAT/DESCRIERE

Fiecare  organizatie  feroviara  trebuie  sa  intocmeasca  un  plan  de  urgenta,  identificand  si 
specificand tipuri si nivele diferite(critice, non-critice, etc) de urgente care ar putea apare. Fiecare plan 
ar fi recenzat periodic si ar detalia actiunile, alertele si informatiile care ar fi date in cazul unui pericol.

Pentru fiecare situatie periculoasa, planul ar identifica cu claritate si ar defini:
• diferitele parti/personal interesat/implicat;
• interfetele dintre RU, IM si autoritatile publice relevante;
• referintele pentru activitati si actiuni legate de pericol;
• procesele si procedurile puse in functiune corespunzator tipului de pericol.

S.  Proceduri privind actionarea, alertarea si asigurarea informatiilor in situatii de urgenta,  
in conformitate cu regulile adoptate de autoritatile publice corespunzatoare

1. Procedura de identificare a tuturor situatiilor de urgenta existente si care pot 
aparea
2. Procedura de contactare prompta a serviciilor de urgenta in situatii de urgenta
3. Procedura de asigurare a faptului ca in situatiile  de urgenta sunt asigurate 
toate  informatiile  relevante  pentru  pregatirea  interventiei  asigurate  de  serviciile  de 
urgenta
4. Procedura de asigurare a faptului ca pentru fiecare tip de urgenta identificat 
sunt  identificate  si  definite  rolurile  si  responsabilitatile  tuturor  partilor  (operatori  de 
transport feroviar, administrator/gestionari de infrastructura feroviara neinteroperabila 
etc)
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5. Procedura de intocmire a planurilor de actiune, alertare si informare in situatii 
de urgenta
6. Procedura de alertare a personalului cu responsabilitati in situatii de urgenta
7. Procedura  de  comunicare  a  situatilor  de  urgenta  si  a  instructiunilor  de 
actionare in caz de urgenta tuturor partilor, inclusiv calatorilor, daca este cazul
8. Procedura  de  contactare  a  personalului  competent  si  cu  putere  de  decizie 
pentru actionare in situatii de urgenta
9. Procedura  de  alocare  de  resurse  si  formare  de  personal  pentru  situatii  de 
urgenta 
10. Procedura de restabilire a conditiilor normale de lucru in situatii de urgenta
11. Procedura de testare a planurilor de urgenta in comun cu alte parti interesate, 
de  testare  a  eficientei  procedurilor  de  actionare  in  caz  de  urgenta,  de  identificare  a 
punctelor slabe si de verificare a modului in care sunt gestionate potentialele situatii de 
urgenta
12. Procedura  de  contactare  a  personalului  competent  in  cazul  aparitiei  unei 
situatii de urgenta care se refera la vehicule feroviare apartinand unui tert (proprietar 
sau detinator)

• Criterii de evaluare  

- Exista procese in stare sa asigure ca, in caz de necesitate, RU/IM pot contacta cu promptitudine 
serviciile de salvare si le pot furniza toate informatiile relevante;

- Pentru fiecare tip identificat de situatie periculoasa/scenariu:
a. Rolurile si responsabilitatile celor in pericol (IM, RU, servicii de urgenta, salvare, etc.) sunt 

identificate si definite;
b. Exista si sunt definite planuri de actiune, alerte si informatii;
c. Exista planuri/proceduri/masuri/pregatiri  care sa restabileasca conditiile  de operare normala, 

cat mai curand posibil,
d. Exista  planuri  pentru  a  alerta/contacta  personalul  corespunzator,  responsabilul  pentru 

accident/incident in ce priveste diferitele scenarii de pericol posibile  si alte aspecte relevante.
- Exista  probe  ale  exercitiilor/simularilor  executate  in  colaborare  cu  alte  parti/operatori 

personalului de tren, proceduri de urgenta test si servicii de salvare, se identifica punctele slabe 
si se verifica cum pot fi conduse (descurcate) potentialele situatii  de pericol,  accidentele  si 
incidentele.

- In cazul situatiilor degradate:
a.  interfetele  dintre  RU/IM/terti  sunt  definite  cu  claritate  si  indatoririle,  responsabilitatile  sunt 
stabilite fara ambiguitati personalului competent;
b. personalul competent poate fi contactat imediat pentru a lua orice decizii cerute;
- Pentru evaluarea RU:
- Exista  planuri/  proceduri/  masuri/  pregatiri  in  stare  sa  restabileasca  conditiile  normale  de 

operare in caz de pericol sau situatii limita.
- Planurile/ procedurile/ masurile/ pregatirile trebuie sa asigure:
a. identificarea situatiilor de pericol/scenariilor (inclusiv pe cele asociate transportului de marfuri 

periculoase);
b. aplicarea corecta a cerintelor relevante, regulilor, restrictiilor (ex. cerinte ale RID);
c. identificarea  mijloacelor/resurselor  (echipament,  personal,  etc)  necesare  si  disponibile  in 

conformitate cu fiecare situatie de pericol/scenariu;
d. ca personalul competent sau o persoana responsabila (in particular legata de servicii de marfuri 

periculoase)  cu  o  pregatire  adecvata  a  limbii,  poate  fi  contactat  usor  si  fara  intarziere  de 
administratorul infrastructurii.

- Planurile/  procedurile/  masurile/  pregatirile in caz de pericol,  inclusiv instructiuni in caz de 
urgenta pentru pasageri, sunt comunicate tuturor partilor relevante.
Pentru evaluarea IM:
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- Exista  procese  care  descriu  planuri  de  urgenta  si  proceduri  de  colaborare  cu  toti  RU care 
opereaza pe infrastructura sa pentru a asigura identificarea:

a. situatiilor de urgenta/scenariilor (inclusiv cele asociate transportului de marfuri periculoase);
b. mijloacelor/resurselor  (echipament,  personal,  etc)  necesare si disponibile  in conformitate  cu 

fiecare situatie de urgenta/scenariu.
c. personalului  competent  sau  persoanelor  responsabile  pentru  fiecare  situatie 

periculoasa/scenariu.
- Exista planuri/proceduri/masuri/pregatiri pentru a executa exercitii periodice/simulari.
- Exista planuri/proceduri/masuri/pregatiri pentru a restabili conditii normale de operare, in cazul 

situatiilor de urgenta si de a:
a. identifica  situatiile  periculoase/scenariile  (inclusiv  pe  cele  asociate  transportului  de  marfuri 

periculoase);
b. stabili(hotari)  mijloacele/resursele  (echipament,  personal,  etc)  necesare  si  disponibile  in 

conformitate cu situatia precisa de pericol/scenariu;
c. personalul  competent  sau  persoanele  responsabile  pentru  fiecare  situatie  precisa  de 

pericol/scenariu. 
- Planurile/ procedurile/ masurile/ pregatirile de pericol, inclusiv instructiunile de urgenta pentru 

pasageri, sunt comunicate tuturor partilor relevante.
- Exista  masuri  corespunzatoare  pentru  oprirea  operatiunilor  si  circulatiei  feroviare  cu 

promptitudine, daca este necesar, si de informare a celorlalti utilizatori de infrastructura si parti 
interesate, despre actiunile luate.

j ... dispozitii pentru auditarea interna repetata a SMS

REZUMAT/DESCRIERE

Companiile  feroviare  ar  stabili  un  calendar  al  auditurilor  interne  executate  in  scopul  de  a 
indeplini  cerintele  specificate  in  Art.  9(4)  pentru  raportarea  catre  ANS  (planificarea  auditului). 
Personalul  insarcinat  cu  executarea  auditarii  interne(auditorii)  trebuie  sa  fie  calificati  si  abili  in 
domeniul/subiectul  pe care il  evalueaza  si  de asemenea experimentati  si  corespunzator  pregatiti  si 
instruiti pentru a realiza audituri.

Auditurile ar trebui sa fie executate intr-un mod impartial si independent; auditorii ar trebui sa 
fie independenti de unitatea organizationala care este audiata si ar trebui evitat conflictul de interese 
dintre partile care auditeaza si cele auditate.

T. Proceduri privind auditul intern al SMS

1. Procedura de stabilire a unui sistem de audit intern independent, impartial si 
care actioneaza in mod transparent
2. Procedura de intocmire a planurilor de audit intern si de revizuire a acestora 
in functie de rezultatele auditurilor anterioare si de monitorizarea performantei
3. Procedura  de  asigurare  a  faptului  ca  auditul  intern  este  asigurat  de  catre 
personal competent
4. Procedura de identificare si selectare a auditorilor
5. Procedura de analiza si evaluare a rezultatelor auditului intern
6. Procedura de recomandare a masurilor de urmat
7. Procedura de urmarire a eficacitatii masurilor recomandate de auditul intern
8. Procedura de intocmire a documentelor de audit intern si a celor care se refera 
la rezultatele auditului intern
9. Procedura de informare a conducerii organizatiei privind rezultatele auditului 
intern  si  de  asigurare  a  faptului  ca  aceasta  preia  intreaga  responsabilitate  pentru 
implementarea modificarilor la SMS
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10. Procedura  de  planificare  a  auditurilor  interne  in  raport  cu  monitorizarea 
procedurilor in scopul asigurarii conformitatii cu procedurile interne si cu standardele

• Criterii de evaluare  

- RU/IM trebuie sa aiba un sistem de auditare intern organizat si potrivit  pentru a recenza si 
verifica  daca  SMS  este  inca  eficace  si  daca  serviciile/operatiunile  sunt  acordate 
cerintelor/regulilor/standardelor relevante si conditiilor tehnice. 

- RU/IM are un program al auditurilor interne planificate.
- Auditurile sunt executate de persoane corespunzator calificate.
- Procedurile/procesele sunt in situatia de a:
a. identifica si selecta auditorii;
b. analiza si evalua rezultatele auditorilor;
c. propune si implementeaza masuri/actiuni corective precise;
d. verifica eficacitatea masurilor/actiunilor precedente;
e. planifica  audituri  noi  atat  pe  bazele  rezultatelor  auditurilor  precedente  si/sau  al 

masurilor/actiunilor precedente.
- Managementul  de varf al  organizatiilor  trebuie sa fie constient (sa tina cont)  de rezultatele 

auditurilor periodice a SMS si ar trebui implicat in revizuirea lui.
- Auditurile sunt executate intr-un mod impartial si transparent, evitand auditarea proprie (de ex. 

activitati  auditate  care sunt legate sau sub controlul/responsabilitatea directa sau indirecta  a 
functiei personalului care auditeaza).

- Sunt planificate,  supravegheate,  organizate  si  executate  auditurile  interne si  sunt echilibrate 
verificarile SMS (orientarea sistemului) cu verificarile trasaturilor concrete/specifice tehnice si 
operationale (orientarea de obiect (de lucru).
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