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MĂSURI SUPLIMENTARE DE ÎMBUNĂTĂȚIRE A SECURITĂȚII 

TRANSPORTULUI FEROVIAR DE CĂLĂTORI 

I. Acțiuni ale Comisiei Europene 

1. Până la sfârșitul anului 2018, Comisia va înființa o Platformă UE de securitate a 

călătorilor din transportul feroviar. Această platformă va colecta informații relevante cu 

privire la securitatea transportului feroviar și va oferi un ghid de bune practici pentru statele 

membre. Aceasta va evalua amenințările emergente la adresa securității și incidentele de 

securitate emergente și va propune un răspuns adecvat. Platforma va fi compusă din experți 

din statele membre și va facilita schimbul de informații și de expertiză la nivel european și 

național. 

2. Până la sfârșitul anului 2018, Comisia va adopta o metodologie comună pentru evaluarea 

riscurilor la adresa securității transportului feroviar la nivelul UE și va actualiza ulterior 

această metodologie. Pe baza unei evaluări inițiale a riscurilor de securitate pentru sectorul 

feroviar efectuate de un grup de experți al Comisiei în 2017, Comisia va realiza o evaluare 

periodică și un schimb regulat de informații privind serviciile feroviare internaționale.  

3. Până la sfârșitul anului 2019, Comisia va adopta orientări tehnice pe baza lucrărilor 

Platformei UE de securitate a călătorilor din transportul feroviar. După caz, Comisia va 

aproba activitatea tehnică a platformei sub formă de documente de orientare tehnică. 

Domeniile specifice de acțiune sunt: (a) informațiile care trebuie furnizate călătorilor în cazul 

unui incident de securitate, (b) soluțiile tehnologice și de proiectare în materie de securitate 

adaptate la specificul sectorului feroviar și (c) procedurile de control al personalului și 

formarea adecvată în domeniul securității. 

II. Acțiunile statelor membre 

4. Până la sfârșitul anului 2018, statele membre sunt invitate să desemneze un punct de 

contact național privind securitatea feroviară pentru toate societățile care își desfășoară 

activitatea pe teritoriul statului membru respectiv. Fiind o legătură oficială clară pentru 

cooperarea între autoritățile de aplicare a legii și întreprinderile feroviare, gestionarii de gară 

și administratorii de infrastructură, punctele de contact naționale vor contribui la asigurarea 

faptului că măsurile de securitate vor ține seama de specificul sectorului feroviar.  

5. Până la sfârșitul anului 2018, statele membre sunt invitate să pună în aplicare un mecanism 

la nivel național pentru schimbul de informații relevante privind securitatea 

transportului feroviar la nivel național și cu alte state membre, prin intermediul 

Platformei UE de securitate a călătorilor din transportul feroviar. În acest scop, Comisia invită 

statele membre să ia măsurile necesare pentru schimbul imediat de informații relevante 

privind securitatea transportului feroviar între diferitele autorități naționale, cu părțile 

interesate din sectorul feroviar și cu alte state membre.  

6. În prima jumătate a anului 2019, statele membre sunt invitate să adopte un program 

pentru gestionarea securității transportului feroviar la nivel național, care să identifice 

responsabilitățile și să includă măsuri de protecție și de reducere a riscului bazate pe o analiză 

și o evaluare a riscurilor. Măsurile de securitate trebuie să fie adaptabile în funcție de 

modificările nivelurilor de amenințare definite la nivel național.  

7. Până la sfârșitul anului 2019, statele membre sunt invitate să solicite întreprinderilor 

feroviare și administratorilor de infrastructură și gestionarilor de gară să adopte un 



 

RO 2  RO 

plan de gestionare a securității la nivel de societate, bazat pe o analiză și evaluare a 

riscurilor și proporțional cu nivelurile de amenințare de la nivel național. 


