
 ANEXA 4
Considerente de analiză comparativă cu alte categorii profesionale

 care desfășoară activitatea la siguranța circulației  – cu aceleași drepturi până în
anul 2001 și care își defășoară activitatea în aceleași condiții și în prezent.

4. Conform HG 1025/2003, respectiv in Anexa 2 la Legea 263/2010,   reiese ca la pozitia 7 a fost   
prevazuta pentru incadrare in   locuri de munca in conditii speciale  ,   activitatea la siguranta circulatiei 
feroviare – insa numai pentru personalul de locomotiva (mecanic locomotiva, mecanic ajutor, instructor 
tractiune).

Activitatea la siguranta circulatiei, siguranta circulatiei este un deziderat si in acelasi timp un 
concept declarat si definit prin norme legale, conform caruia transportul public de calatori si marfuri trebuie
sa se desfasoare fara pericol pentru calatori, bunurile transportate, vehicule feroviare sau infrastructura, 
inclusiv pentru lucratorii feroviari, cuprinde un asamblu de activitati si masuri specifice menite sa puna
in practica acest deziderat.

Din specificul activitatii feroviare este evident ca siguranta circulatiei nu poate fi asigurata numai 
de catre personalul de locomotiva deoarece:

- Toate activitatile presupun actiunea interdependenta a mai multor lucratori feroviari   de meserii 
si functii diferite, atat individual cat si in echipe complexe. Atat pentru deplasarea oricarui tren cat 
si pentru activitatile de manevra (compunerea trenului) pe langa mecanicul de locomotiva,  este 
necesara activitatea mai multor lucratori feroviari :  sef de manevra, manevrant vagoane, revizor 
tehnic de vagoane, acar, impiegat de miscare, operator de circulatie,etc.;

- Elementul de baza al activitatii feroviare il constituie TRENUL  , care pentru a circula in conditii de 
siguranta pe infrastructura feroviara trebuie sa indeplineasca cumulativ anumite conditii 
obligatorii;

- Nu este de ajuns ca trenul sa fie tractat de o locomotiva  , el se compune din mai multe vehicule 
feroviare (locomotive,vagoane,etc) care la randul lor pentru a fi puse in miscare trebuie sa 
indeplineasca anumite conditii tehnice, sa fie legate intre ele si la conducta de aer pentru franare;

- Pentru deplasarea trenului sau activitate de manevra este necesara o infrastructura feroviara   cu 
toate elementele sale caracteristice si de siguranta, asa cum sunt evidentiate in HG 581/1998 si in 
Regulamentul de exploatare feroviara;

- Mentinerea infrastructurii feroviare in stare de functionare si conditii de siguranta precum si   
utilizarea-exploatarea acesteia se face cu utilaje si instalatii specifice de catre alti lucratori 
feroviari: electromecanici si montatori , revizori cale,picheri, etc.-  numai cateva exemple de lucratori 
care asigura siguranta circulatiei TRENULUI , desfasurand activitatea izolat sau in echipa, pe 
propria raspundere si de cele mai multe ori simultan cu circulatia acestuia.

Consideram semnificativ faptul ca personalul de locomotiva nu poate realiza de unul singur, 
numai el, dezideratul de asigurare a sigurantei circulatiei deoarece: 

- locomotiva nu trebuie pusa in miscare   (chiar si izolata) decat in baza unor semnale primite 
(sub diverse forme) de la alti lucratori feroviari (sef tren,manevrant, acar,impiegat,etc) care la randul lor
desfasoara activitati specifice de siguranta circulatiei, atat pentru circulatia trenului cat si pentru 
manevra acestuia;
- infrastructura feroviara trebuie sa asigure conditii de siguranta pentru deplasarea   
locomotivei prin actiuni de verificare, intretinere si reparatie conform reglementarilor specifice de catre 
lucratori feroviari care desfasoara activitatea de siguranta circulatiei.
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La o analiza comparativa a activitatii personalului de locomotiva si a activitatii la siguranta 
circulatiei a celorlalti lucratori feroviari implicati in aceasta,  este de retinut ca activitatea prezinta atat 
elemente comune sau similare cat si elemente distincte si specifice pentru fiecare categorie, astfel:
- Activitatea personalului de locomotiva precum si activitatea celorlalti lucratori feroviari   legat de 

siguranta circulatiei se desfasoara conform acelorasi reglementari, sub incidenta unor conditionari
specifice identice, cu aceleasi responsabilitati si fiind supusi la suprasolicitari similare;

- Activitatea personalului de locomotiva   se desfasoara in general in regim de turnus, ziua si noaptea, 
la orice ora este necesar pentru respectarea graficului de circulatie sau in ture alternative, ziua si 
noaptea, specific transportului feroviar,  iar cei mai multi lucratori feroviari din activitatea de 
siguranta circulatiei desfasoara activitatea similar, in regim de munca inegal, ture alternative, 
ziua si noaptea, inclusiv in zile de repaus;

Sub acest aspect, este de retinut ca ambele categorii profesionale sunt expuse la suprasolicitare 
prin stress determinat de tulburarea ritmului circadian al organismului si oboseala acumulata, in mod 
tot mai evident odata cu inaintarea in varsta.

- Personalul de locomotiva este suprasolicitat fizic prin pozitie de lucru static, expunere la zgomot, 
suprasolicitarea organului vizual si este stresat prin suprasolicitarea psihica determinata de 
responsabilitatea conducerii locomotivei in siguranta;

- Lucratorii feroviari din activitatea de siguranta circulatiei   sunt supusi la suprasolicitari fizice atat
prin pozitie de lucru preponderant ortostatica cat si prin activitati fizice (ridicare de greutati – 
piese sau subansamble), lucru la inaltime pentru firul de contact, etc, microclimat nefavorabil 
(temperaturi extreme, curenti de aer, intemperii, etc) specific lucrului in aer liber si interventiilor la 
evenimente sau situatii de urgenta, expunere la zgomote la exterior (la utilaje grele de cale) sau la 
interior (incaperi cu aparatura specifica generatoare de noxe ), suprasolicitare psihica datorata 
efectuarii activitatii pe propria raspundere si/sau in locuri de munca izolate.

Este de retinut ca ambele categorii profesionale sunt expuse la suprasolicitari  determinate  atat 
de factori similari cat si diferiti, dar care sunt  evidenti si au efecte asemanatoare, indeosebi odata cu 
inaintarea in varsta.

In concluzie, fata de toate cele prezentate, va rugam sa constatati ca pentru lucratorii feroviari
care isi desfasoara activitatea la siguranta circulatiei feroviare, la fel ca si personalul de
locomotiva,  singura  masura  indreptatita  si  reparatorie, ce  poate  reaseza  acest  personal  in
drepturile avute, anterior anului 2001,  este adoptarea “Proiectului de lege privind statutul personalului
feroviar”.
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