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“Proiectul RAIL SAFE a fost contractat şi finantat de catre Uniunea Europeana (2004-2005) si s-a
desfasurat printr-un schimb de experienţă (secţiunea Transfer of Knowledge) între AFER şi
NTNU/SINTEF-Norvegia. Scopul proiectului a fost dezvoltarea şi implementarea unor elemente practice
de aplicare a Directivei de siguranţă nr. 2004/49.”

Detalii privind acest proiect le puteti gasi  in link-urile care urmeaza:
1. Cadrul organizaţional şi juridic
2. Desfăşurarea proiectului
3. Consideraţii finale
Rezultatele proiectului de cercetare au fost publicate şi în revista AFER si le puteti gasi pe urmatoarele link-uri:
http://www.afer.ro/arhiva_buletin_afer/buletin%20afer%202006%20N3.pdf
http://www.afer.ro/arhiva_buletin_afer/buletin%20afer%202006%20N4.pdf
http://www.afer.ro/arhiva_buletin_afer/buletin%20afer%202006%20N5.pdf
http://www.afer.ro/arhiva_buletin_afer/buletin%20afer%202006%20N6.pdf
http://www.afer.ro/arhiva_buletin_afer/buletin%20afer%202007%20N2.pdf
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……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1. Cadrul organizaţional şi juridic
În anul 2004, Autoritatea Feroviară Română – AFER, a aderat la Contractul nr. MTKI - CT - 2004 - 509248,

încheiat între Comunitatea  Europeană –  CE şi Universitatea Norvegiană de Stiinţă şi Tehnologie – NTNU,
contract al cărui scop este schimbul de experienţă în domeniul siguranţei feroviare între experţi ai AFER şi NTNU,
prin intermediul proiectului internaţional RAIL SAFE. Propunerea de proiect a fost realizată în mai 2003, în comun
de către reprezentanţii AFER şi NTNU şi a fost acceptată pentru finanţare în decembrie 2003 pe lista celor 85 de
propuneri de proiecte cu calificativul A din totalul de 251 de aplicaţii depuse la Bruxelles, la secţiunea „Transfer
of Knowledge - The Marie Curie Industry - Academia Strategic Partnership”.

Acest proiect a fost finanţat de Comisia Europeană printr-o bursă Marie Curie, în Programul Cadru
European nr. 6 – PC 6 şi s-a desfăşurat pe durata a 10 luni. Responsabilul acestui proiect din partea AFER a fost
Stelian PLATON, inspector central de stat în cadrul Inspectoratului de stat Feroviar, iar din partea NTNU, Jorn
VATN, expert JBV.

2. Desfăşurarea Proiectului
Proiectul s-a desfasurat in 2 etape.
Etapa 1 (august 2004 - decembrie 2005)
Etapa 2 (martie 2005 – iulie 2005)

În perioada 12-13 ianuarie 2005 la sediul Autorităţii Feroviare Române – AFER s-a desfăşurat seminarul
internaţional „SAFE CULTURE” având ca temă prezentarea rezultatelor proiectului din prima perioadă. Printre
cele mai importante concepte prezentate în premieră în România, au fost:  conceptul de cultură a siguranţei
feroviare şi metodologia STEP, adoptată de Uniunea Internaţională a Căilor Ferate (UIC), privind investigarea
accidentelor şi incidentelor feroviare. De asemenea în cadrul seminarului a fost  evidenţiat factorul organizaţional
în analiza riscului feroviar. La acest seminar internaţional au participat un număr de peste 30 de persoane:
Dintre experţii străini invitaţi:

1. Jorn VATN – expert JBV, la NTNU, coordonatorul proiectului RAIL SAFE;
2. Stig O. JOHNSON – expert SINTEF (Centrul Norvegian de Cercetare şi Tehnologie) colaborator principal

al proiectului UIC - Safety Culture at Interfaces;
3. Kjetil GJONNES, expert JBV în departamentul norvegian de siguranţă feroviară
4. Laszlo FENYVES, expert MAV şi responsabil pentru partea maghiară a proiectului UIC, Safety Culture at

Interfaces;
Din partea AFER:

1. Florin ROPOT, Director General;
2. Gelu DAE, Inspector de Stat Şef al Inspectoratului de Stat Feroviar (ISF);
3. Sorin CONSTANTINESCU, Inspector de Stat Şef Adjunct – ISF;
4. Mircea ARNĂUTU, Director Licenţe;
5. Floroiu DRAGOŞ, Şef Serviciu SC şi Autorizare Personal SC - ISF;
6. Marian CIOFALCĂ, Şef  Serviciu Reglementări SC – ISF;
7. George PÂRVU, Şef Serviciu Calitate, Servicii şi Produse – ISF;
8. Stelian PLATON, inspector de stat central – ISF, responsabil AFER în proiectul RAIL SAFE;
9. Cristian BOBE, inspector de stat central – ISF;
10. Marian ZAMFIRACHE, inspector de stat central – ISF;
11. Eduard STOIAN, inspector de stat central;
12. Lucian ŢENA, inspector de stat central;
13. Florin ENE, inspector de stat central;
14. Marian GHEOLBANOIU, inspector de stat central;
15. Silvica NICA, inspector de stat central;
16. Valerica ION, inspector de stat central;
17. Valerian LIXANDRA, inspector de stat central;
18. Dan SECARA, Consilier;
19. Mircea NICOLESCU, inspector de stat central;
20. Theodor-Florin LEFTER, Şef Serviciu SIUSI;

Din partea CNCF  „CFR” SA:
1. Sorin GAFIŢOI, Şef Revizorat Siguranţa Circulaţiei;
2. Luigi SPANU, revizor central;
3. Viorel PAŞA, instructor central;
4. Cristian SIMA, instructor central;
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Din partea SNTFM „CFR MARFĂ” SA:
1. Viorel MOISA, revizor central;
2. Ion DRĂGOIANU, reprezentant CFR în frontiera Ruse.

Din partea SNTFC “ CFR CĂLĂTORI” SA:
1. Adrian ZAHARIA, şef serviciu SC.

Din partea operatorilor feroviari privaţi:
1. Viorel MIHAI, director ROMPETROL LOGISTICS;
2. Dan SIMIONESCU, director Grupul Feroviar Român.

3.

Cele mai importante probleme dezbătute au fost:
Ø Atitudinea privind modul de cercetare al accidentelor şi incidentelor feroviare; efectul atitudinii

punitive faţă de cei implicaţi în aceste accidente/incidente;
Ø Nivelul la care trebuie discutat şi implementat conceptul de cultură a siguranţei feroviare

(instituţie, administraţie, etc);
Ø Atitudinea faţă de standardizarea transfrontalieră, necesară asigurării unui nivel optim de

siguranţă feroviară;
Ø Modul de respectare de către comisia de investigare a accidentelor/incidentelor feroviare, a

condiţiei de independenţă impusă de către Directivele Europene;
Ø Prioritatea siguranţei feroviare faţă de alte priorităţi de natură economico- financiară, cu care se

confruntă noile societăţi/operatori privaţi feroviari;
Ø Utilizarea eficientă a statisticilor la calea ferată;
Ø Modul de respectare a reglementărilor privind siguranţa circulaţiei la calea ferată.

Perioada a 2-a a proiectului a fost cea de consolidare a proiectului, utilizarea de soft specializat pentru studiile de
caz privind analizele de risc feroviar in cadrul institutului de cercetare SINTEF, frecventarea cursurilor
de managementul riscului alaturi de masteranzi de la Norwegian University of Science and
Technology, etc. Aceasta perioada s-a incheiat cu finalizarea proiectului, prezentarea si evaluarea
acestuia in sedinta publica si transmiterea proiectului la Comisia Europeana pentru validare

La evaluarea proiectului din partea AFER au participat, la Trondheim:
                     Dan SECARĂ – Consilier AFER
                     Adrian OLARU – Sef de Departament
                     Silviu LACHE – Inspector Sef Teritorial, Inspectoratul de Siguranta Feroviara Iasi
                     Stelian PLATON – Inspector de stat, Ofiter de proiect
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3. Consideraţii finale
Proiectul s-a constituit într-o manifestare ştiinţifică deosebită prin interesul manifestat cu ocazia

participarii active la lucrările seminariilor. Noile concepte dezvoltate si aplicate la domeniul feroviar (cultura
sigurantei feroviare, metoda STEP, evaluarea cantitativa a factorilor de risc), au reprezentat cheia de boltă a
acestui proiect, ale cărui rezultate au fost prezentate si la Paris (UIC), in luna mai 2005.  De asemenea, se poate
aprecia că seminariile au reprezentat o experienţă utilă pentru specialiştii feroviari români prezenţi la această
manifestare şi a creat perspectiva unor colaborări internaţionale de lungă durată cu specialişti aparţinând altor
administraţii/instituţii de cale ferată.  Astfel, ulterior, relatiile cu Inspectoratul de Siguranţă Norvegian au
continuat prin intalniri bilaterale atât la Bucureşti cât şi la Oslo.


