
 ANEXA 1
  Comunitatea Europeana – RECOMANDARI COMUNE C.E.R . si E.T.F. -  
Riscurile psiho-sociale in cadrul sectorului feroviar care afecteaza securitatea si 
sanatatea in munca  pentru  lucratorii feroviari.

1. Se cunoaste  importanta acordata in Comunitatea Europeana transportului feroviar, dezvoltarii 
acestui sector de transport pe termen mediu si lung , atat pentru calatori cat si pentru marfuri, 
importanta concretizata prin investitii in dezvoltarea infrastructurii feroviare si a materialului 
rulant, dar si pentru conditii de munca si salarizare.

In acest context sunt de remarcat si luat in considerare  “Recomandarile comune  C.E.R. 
(Comunitatea Europeana a Cailor Ferate si a Gestionarilor de Infrastructura) si E.T.F. (Federatia 
Europeana a Lucratorilor din Transporturi) privind identificarea si prevenirea riscurilor psiho-sociale in 
cadrul sectorului feroviar.”  ,   act semnat la Bruxelles in martie 2014.

Asa cum reiese si din acest act, se certifica ca lucratorii feroviari isi desfasoara activitatea in 
conditii de munca specifice si diferite fata de ceilalti lucratori, sub influenta permanenta a unor factori 
de risc, ce in timp pot afecta capacitatea de munca a acestora, mai ales in situatia in care securitatea si 
sanatatea in munca devin doar notiuni declarative.

Aceste recomandari comune angajeaza afiliatele CER si ETF (inclusiv din Romania) sa adopte 
obiectivele si sa implementeze masurile in conformitate cu procedurile si practicile specifice in domeniul 
conducerii si organizarii muncii din tarile lor pentru asigurarea securitatii si sanatatii in munca .

“…..2.OBIECTIVELE RECOMANDARILOR COMUNE
….Scopul general al recomandarilor comune este de a contribui la imbunatatirea conditiilor de munca in 
sectorul feroviar prin abordarea problemei riscurilor psiho-sociale si indentificarea unor masuri specifice…..
…Obligatia de a proteja securitatea si sanatatea in munca a angajatilor la locul de munca este in mod clar, a 
angajatorilor, atat in conformitate cu legislatia UE cat si cu cea nationala….”

Exemplificam factori si indicatori ai riscurilor psiho-sociale     indentificati   in “Recomandarile 
comune CER si ETF” ce trebuie luati in considerare pentru ocupatiile feroviare:

“….3.FACTORI SI INDICATORI AI RISCURILOR PSIHO-SOCIALE

 …  3.1 Cerinte de lucru   
Tehnologie – Provocari de la tehnologii noi versus vechi, cerinte privind aptitudini legate de informatizare, 

informare insuficienta cu privire la instrumente noi, realizarea activitatii cu echipamente defecte sau uzate moral, resurse 
tehnice limitate.

Volum de munca si presiunea timpului 
- Presiunea timpului   cauzata de trafic, presiunea termenelor limita din diferite surse care impiedica executarea   

lucrarilor de trafic sau deintretinere, intreruperile de trafic sau accidentele care determina ore suplimentare.
- Lucrari de intretinere a caii in timpul desfasurarii traficului..
Structura si comunicare
–  Un numar tot mai mare de persoane   (de la diferite companii)   de abordat pentru a asigura managementul     

traficului feroviar fara intreruperi;
– Munca de noapte si in schimburi   supusa unor schimbari pe termen scurt, transparenta si predectibilitate reduse;
– Volum de munca in timpul orelor de varf  , cantitate mare de ore de lucru;
– Sarcini multiple combinate cu intreruperi frecvente.
Resurse umane
–  Deficit de resurse umane  ;  
– Probleme care apar in legatura cu   imbatranirea fortei de munca  ;
– Impactul orelor suplimentare si muncii in schimburi   asupra echilibrului munca-viata  ;
– Cresterea sau reducerea echipelor in dimensiune, responsabilitatea pentru un numar fluctuant de membrii ai 

echipei.

…  3.2    Cerinte emotionale   
Externe
–  Agresiune si violenta din partea calatorilor, teama de atacuri;
– Expunerea la contactul vizual/implicatii psihice  in cazuri de sinucideri pe sine sau accidente grave;
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Interne
–  Gama larga de reponsabilitati: decizii privind siguranta si securitatea, managementul crizelor, zona geografica 

mai mare, risc de sanctiuni din cauza unor greseli sau incidente dincolo de influenta personala;
– Presiune combinata de la superiori si subordonati  ;
– Implementarea reducerilor de personal;
– Senzatia de neasigurare a calitatii, de inutilitate a eforturilor;

…  3.3 Autonomie/libertate de luare a deciziilor  
– Interdependenta cauzata de munca organizata de-a lungul unui lant de responsabilitati;
– Tensiuni cauzate de separarea dintre autoritatea de decizie si nivelul operational;
– Lipsa de resurse  :informatii, instruire, echipamente, personal;
– Complexitatea proceselor si lipsa de organizare clara;
– Viziune si resurse limitate   pentru solutionarea problemelor;  
– Dificultati/controversa cu deciziile impuse ierarhic.  

…  3.4 Legaturi sociale, relatii de munca  
– Deteriorarea imaginii publice a companiilor feroviare/personalului feroviar;
– Responsabilitate pentru protectia securitatii feroviare;  
– Situatii de munca solitara pe teren;  
– Situatii dificile cu colegii si supraveghetorii, sprijin insuficient pentru personalul de bord sau la interventii;  

…  3.5 Valori contradictorii  
– Obiective privind serviciile versus     cele privind veniturile;
– Respectarea normelor de siguranta si de calitate versus productivitate si interese comerciale;
– Siguranta infrastructurii versus numarul si punctualitatea trenurilor;
– Solutionarea problemelorpe termen scurt versus imbunatatiri pe termen lung;
– Disponibiliate versus ore de odihna.

…  3.5 Insecuritate socio-economica  
Structurala
– Incertitudine cauzatade decizii politice la nivel regional, national sau European;
– Reorganizare si modificari structurale ale companiilor feroviare;
– Teama de a pierde locul de munca sau de a fi transferat la o alta companie;
– Lipsa de personal, lipsa de investitii;
– Disparitia anumitor locuri de munca;
– Locul de munca situate geografic departe de domiciliu ca urmare a schimbarii organizatorice continue si 

restructurarii (timp lung de naveta sau nopti departe de casa);
Personal
– Lipsa de intelegere a proceselor datorata lipsei de informatii sau informatiilor incomplete;
– Teama de a fi nepotrivit din punct de vedere medical;
– Competitie individuala intr-un cadru lipsit de reglementari obiective si transparenta.
s.a....”

Am exemplificat o parte din continutul actului, emis la nivel de U.E.,   pentru a mai demonstra -   
inca o data -  faptul ca lucratorul feroviar isi desfasoara activitatea in conditii specifice si de aici si 
necesitatea unor reglementari (masuri) ce se pot regasi numai intr-o lege – statut al lucratorului 
feroviar, luand in considerare atat conditiile de munca din Romania, cat si faptul ca odata cu 
inaintarea in varsta aceste aspecte afecteaza in mod inevitabil capacitatea de munca.

Despre masuri si obiective  , cu toate ca nici nu indraznim sa comparam conditiile de munca   
asigurate lucratorilor feroviari din Comunitatea Europeana fata de cele   “asigurate”   lucratorilor feroviari   
din Romania,   mentionam ca pentru afiliatele C.E.R. din Romania      securitatea si sanatatea in munca 
(inclusiv riscuri psiho-sociale)   nu reprezinta cu adevarat o prioritate a angajatorului , in situatia in   
care acestea au ajuns sa se degradeze constant, asa cum se poate concluziona spre exemplu din 
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“Rapoartele de activitate”, unde, in ultimii 3-4 ani, aceasta componenta este prezentata din ce in ce 
mai pe scurt pana la a lipsi complet (an 2016).

[EXTRAS - - Raport de activitate an 2012-  CNCF “CFR” SA]
“…2. Asigurarea ritmică a salariaţilor cu EIP (echipament individual de protecţie) conform normativului de acordare, 

anexa 14 din C.C.M. în vigoare, la nivelul necesarului solicitat de sucursalele CREIR CF 1 – 8 astfel încât să nu se mai 
înregistreze scadenţe faţă de normativul de acordare (în anul 2012 a fost achiziţionat EIP în proporţie de 60% faţă de 
necesar). Pagina 16

[EXTRAS - - Raport de activitate an 2013-  CNCF “CFR” SA]
“…2. asigurarea ritmică a salariaţilor cu EIP (echipament individual de protecţie) conform normativului de acordare, 

anexa 14 din CCM în vigoare, la nivelul necesarului solicitat de Sucursalele CREIR CF 1 – 8 astfel încât să nu se mai 
înregistreze scadenţe faţă de normativul de acordare (în anul 2013 a fost achiziţionat EIP în proporţie de 50% faţă de 
necesar)…”  – pagina 18.

În anul 2013 nu s-a reuşit sã se rezolve problema autorizãrii sediilor secundare din motive financiare. 
Referitor la cheltuielile pentru securitate şi sãnãtate în muncã în anul 2013 au fost de numai 49,6% din planificat.”
– pagina 24

Aceasta era situatia la sfirsitul anului 2013, iar pentru anul 2014, anul in care se stabilesc 
recomandarile comune,   situatia starii de securitate si a sanatatii in munca nici nu mai este prezentata   
concret  ,   dar avand in vedere starea instalatiilor, utilajelor si a infrastructurii   in care s-a desfasurat   
activitatea lucratorilor feroviari din Romania,   se poate constata ca nu avea cum sa se imbunatateasca,   
chiar  s-a degradat  ,   iar pe cale de consecinta si efectele factorilor de risc psiho-sociali s-au agravat.

[EXTRAS - - Raport de activitate an 2014-  CNCF “CFR” SA]
Programul de lucrări nu a fost realizat integral datorită, în special, următoarelor cauze :…

- neasigurarea la nivelul necesarului a resurselor financiare pentru executarea lucrărilor de reparaţii la 
maşinile grele de cale.” – pagina 9

“Se constată că toate instalaţiile de centralizare electromecanică – CEM şi centralele hidraulice au durata 
normală de funcţionare depăşită. De asemenea, au durata normală de funcţionare depăşită majoritatea instalaţiilor
de   centralizare electrodinamică   - CED (91%), mecanizare şi automatizare a cocoaşelor de triere - MACT (94%), asigurare cu 
încuietori cu chei si bloc (97%),   alte instalaţii de asigurare   (95%) şi bloc de linie automat – BLA (84% din distanţe).” – pag. 14

“Restanţele la lucrările de reparaţii curente în regie proprie se datorează aprovizionării insuficiente cu 
materialele necesare, lipsei de personal (fiinţa sub alocat) şi ocupării personalului cu activităţi de asistenţă tehnică la 
lucrări suplimentare”. – pagina 18

[EXTRAS - - Raport de activitate an 2015-  CNCF “CFR” SA]
“Pe reţeaua CFR, 93% din instalaţiile SCB din staţiile de cale ferată au durata de funcţionare mai mare decât 

durata normală de funcţionare. Astfel, toate instalaţiile de centralizare electromecanică, instalaţiile de asigurare cu încuietori 
cu chei si bloc, instalaţiile de mecanizare şi automatizare a cocoaşelor de triere precum şi centralele hidraulice din aceste 
instalaţii, au durata de funcţionare mai mare decât durata normală de funcţionare. 

De asemenea, cea mai mare     parte a instalaţiilor   de centralizare electrodinamică   (95,56%), a instalaţiilor de asigurare 
de alte tipuri (98,73%), a instalaţiilor de bloc de linie automat (89,67% din distanţe) precum şi frânele de cale (88,29%) şi 
compresoarele din triaje (64,71%), au durata de funcţionare mai mare decât durata normală de funcţionare.” – pag.16

In continuare, in anii urmatori, situatia instalatiilor, utilajelor, infrastructurii si a 
materialului rulant nu s-a imbunatatit,     a continuat lipsa  resurselor financiare pentru 
asigurarea in intregime a securitatii si sanatatii in munca, iar desfasurarea activitatii in aceste
conditii a crescut exponential uzura resursei umane, a lucratorilor feroviari.

In concluzie, fata de toate cele prezentate  va rugam sa constatati ca singura masura indreptatita
si reparatorie,  ce poate creste speranta lucratorului feroviar din Romania,  ca dupa o activitate de
peste 20-25 de ani in conditiile de munca mentionate,  sa poata beneficia de un drept la pensionare,
este adoptarea “Proiectului de lege privind statutul personalului feroviar”.
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