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Model european de cultură a siguranței feroviare 2.0: Părți componente
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Principii fundamentale de siguranță feroviară : cuvinte-cheie

Conștientizarea riscurilor Condițiile de muncă Analiza
Viziunea asupra

siguranței

Atitudine interogativă Raportarea Învățarea de la alții Luarea deciziilor
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Principii fundamentale de siguranță feroviară : atribute

Persoanele de la toate nivelurile
evită să se complacă, contestă
supozițiile, încurajează și iau în
considerare păreri divergente.

Persoanele de la toate
nivelurile sunt conștiente de 

riscurile majore și înțeleg
care este contribuția lor
personală la siguranță.

Este dezvoltată capacitatea de 
a desfășura operațiuni în

condiții de siguranță în situații
neprevăzute.

Conștientizarea
riscurilor

F1.1

ReziliențăF1.2

Atitudine
interogativă

F1.3

Organizația recunoaște că
condițiile de muncă, de exemplu
presiunea timpului, volumul de 
muncă și oboseala influențează

comportamentele sigure.

Organizația recunoaște că
tehnologiile și sistemele sale 

sunt complexe și că pot eșua în
moduri imprevizibile.

Abaterile normale și anormale
de la performanțele preconizate
sunt recunoscute și raportate. 
Sunt puse în aplicare măsuri de 
identificare și reducere a tăcerii

organizaționale.

Condițiile de muncăF2.1

Complexitatea
sistemului

F2.2

RaportareaF2.3

Raportarea este analizată
sistematic pentru a identifica
factorii care permit învățarea

și îmbunătățirea la nivelul
organizației.

Feedbackul privind
siguranța este perceput

ca ocazie de îmbunătățire
a performanțelor și este

utilizat.

Organizația caută activ
oportunități de învățare.

AnalizaF3.1

ÎmbunătățireaF3.2

Învățarea de la alțiiF3.3

Organizația creează și pune
în aplicare o viziune asupra
siguranței pentru a sprijini
îndeplinirea obiectivelor

operaționale.

Persoanele de la toate
nivelurile sunt convinse că
siguranța și desfășurarea

operațiunilor merg mână în
mână.

Siguranța ocupă primul loc
în alocarea resurselor.

Viziunea asupra
siguranței

F4.1

Alocarea de resurseF4.2

Luarea deciziilorF4.3
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Facilitatori culturali : cuvinte-cheie

INTERACȚIUNEA FORMALIZAREA DISEMINAREA CONSOLIDAREA

Munca în echipă și
colaborarea

Roluri și responsabilități Comunicarea
Conducerea prin

exemplu

Valori interpersonale Proiectarea organizației
Gestionarea

competențelor
Intervenția conducerii

Raporturi administrative Sisteme organizaționale
Competențe non-

tehnice

Cunoștințe de 
specialitate în domeniul

FUO



Facilitatori culturali : atribute

Este favorizată colaborarea în
cadrul organizațiilor și între

organizații pentru desfășurarea
operațiunilor în condiții de 

siguranță.

Rolurile, responsabilitățile și
autoritățile sunt înțelese și

acceptate.

Informațiile privind siguranța
sunt comunicate liber în și

între organizații.

Cadrele de conducere
adoptă comportamente

care stabilesc standardul în
materie de siguranță.

INTERACȚIUNEA FORMALIZAREA DISEMINAREA CONSOLIDAREA

Munca în echipă și
colaborarea

E1.1

Încrederea, respectul și
deschiderea sunt prezente în
organizație și caracterizează

raporturile interorganizaționale
la toate nivelurile.

Structurile organizatorice
sprijină performanța

durabilă și sigură.

Prin gestionarea
competențelor se asigură o 
forță de muncă calificată.

Cadrele de conducere se 
asigură că stimulentele, 

sancțiunile și recompensele
consolidează comportamentele

și rezultatele care sprijină
realizarea viziunii asupra

siguranței.

Există raporturi administrative 
sănătoase, care asigură că
responsabilitatea pentru

siguranță revine organizației
de exploatare.

Procesele, instrumentele și
documentația sprijină

performanța durabilă și
sigură.

Sunt dezvoltate sistematic
competențele de 

conducere cu privire la 
siguranță și competențele

fără caracter tehnic.

Factorii umani și
organizaționali (FUO), inclusiv

experiența din prima linie, sunt
luați în considerare în mod 

sistematic în timpul proiectării
și al schimbării.

Roluri și
responsabilități
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exemplu
E4.1
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Raporturi
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E1.3
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E2.3
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