
Sondajul european privind climatul de siguranță 
feroviară (ERA-SCS)

Cum pot companiile și autoritățile din domeniul feroviar
să devină parteneri și să beneficieze direct de rezultate?

Programul de cultură a siguranței – noiembrie 2020



ERA-SCS: UN SONDAJ UNIC AL PERCEPȚIILOR ASUPRA SIGURANȚEI 
FEROVIARE 
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În conformitate cu 
Modelul european de cultură a siguranței 

feroviare

Autoritatea națională de 
siguranță

Organism național de anchetă
Minister

Administrație...

Întreprindere feroviară
Administrator de infrastructură

Producător
Prestator de servicii...

Lansat în cursul Anului European al Căilor Ferate

Deschis TUTUROR profesioniștilor
din sectorul feroviar european

ca indivizi

Deschis TUTUROR companiilor și 
autorităților europene din 

domeniul feroviar în calitate de 
parteneri



POATE SĂ DEVINĂ PROPRIUL SONDAJ PRIVIND CLIMATUL DE SIGURANȚĂ!
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În calitate de companie sau de autoritate europeană din domeniul feroviar,

puteți deveni PARTENER la sondajul ERA-SCS

ca să obțineți rezultatele sondajului pe baza răspunsurilor personalului 

PROPRIU și

să faceți din această ocazie o inițiativă PROPRIE de îmbunătățire a siguranței



REZULTATELE SONDAJULUI DUMNEAVOASTRĂ (EXEMPLU)
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CONTROLAREA
RISCURILOR

MAJORE 

ÎNȚELEGEREA 
REALITĂȚII

DE LA LOCUL DE MUNCĂ 

ÎNVĂȚAREA
DIN EXPERIENȚĂ 

INTEGRAREA
CONSECVENTĂ
A SIGURANȚEI

INTERACȚIUNEA

FORMALIZAREA DISEMINAREA

CONSOLIDAREA

Personal Personal de conducere de 
prima linie

Personal de conducere de 
nivel mediu

Personal de conducere de 
nivel superior



ERA-SCS ÎN PRACTICĂ: ZECE PAȘI DE URMAT
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Declarațiile negative sunt 
scrise cu MAJUSCULE 
pentru a le evidenția.

Sunteți responsabil de 
gestionarea de 
persoane?

Înțeleg care sunt 
responsabilitățile mele în ceea 
ce privește siguranța.

În organizația mea NU se 
învață destul din feedbackul 
privind siguranța.

Organizațiile, contractanții și 
producătorii din domeniul 
feroviar se confruntă cu 
aspectul siguranței DOAR după 
un accident.



Declarațiile negative sunt 
scrise cu MAJUSCULE 
pentru a le evidenția.

ERA-SCS ÎN PRACTICĂ: CEI ZECE PAȘI (CU EXEMPLE)
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Sunteți responsabil de 
gestionarea de 
persoane?

Înțeleg care sunt 
responsabilitățile mele în ceea 
ce privește siguranța.

Personalul din conducerea 
organizației mele a abordat 
corespunzător aspectul 
siguranței în cadrul reuniunilor.

În organizația mea NU se 
învață destul din feedbackul 
privind siguranța.

Organizațiile, contractanții și 
producătorii din domeniul feroviar 
se confruntă cu aspectul siguranței 
DOAR după un accident.



Nota-1: Acțiunile 1 și 2 sunt realizate de reprezentantul legal al organizației
Nota-2: Întrebările suplimentare legate de profil, data de lansare (în intervalul 1 aprilie-14 iunie 2021) și durata sunt convenite cu echipa
ERA

CUM SĂ DEVENIȚI PARTENER?
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1. Completați formularul de exprimare a interesului și exprimați-
vă acordul cu protocolul de cooperare până la 31/01/2021

2. Numiți un coordonator al sondajului privind climatul de 
siguranță care să reprezinte punctul de contact al partenerului 
pentru echipa ERA

3. Propuneți specificațiile tehnice și elaborați o versiune a 
sondajului ERA-SCS pentru parteneri împreună cu echipa ERA

4. Elaborați și puneți în aplicare propriul plan de comunicare
pentru a asigura rate ridicate de răspuns

5. Valorificați rezultatele sondajului dvs. și împărtășiți concluziile 
experienței dvs. cu echipa ERA

Site-ul ERA – Cultura siguranței

Mesajul de bun venit

Întrebări suplimentare legate de profil

Data de lansare și durata

SPECIFIC ORGANIZAȚIEI DVS.

Limbile sondajului

https://www.era.europa.eu/activities/safety-culture_en#meeting1


• Răspunsul la sondaj pe orice dispozitiv 
electronic durează în jur de 15 minute

• Informațiile sunt colectate în mod anonim: NU 
va fi posibilă identificarea persoanelor care au 
răspuns la sondaj

• Rezultatele versiunii sondajului pentru 
parteneri vor fi disponibile DOAR pentru 
partener

• Rezultatele globale al sondajului vor fi folosite 
pentru a îmbunătăți siguranța feroviară 
europeană și vor fi puse la dispoziția publicului

• Inițiativa va fi reluată periodic (în cicluri de 2 -
4 ani) sau va fi repetată la cerere

• Este startul în crearea unei baze de date 
europene durabile a percepțiilor asupra 
siguranței feroviare

MESAJE-CHEIE
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Accesați paginile web ale ERA privind 
cultura siguranței pentru ultimele 

noutăți
Trimiteți întrebări sau sugestii la 

adresa de e-mail: 
safetyclimatesurvey@era.europa.eu

Oferim sprijin părților interesate
pentru ca

Sondajul european privind climatul 
de siguranță feroviară să fie un 

succes colectiv

https://www.era.europa.eu/activities/safety-culture_en#meeting1
mailto:safetyclimatesurvey@era.europa.eu


Îmbunătățirea funcționării sistemului feroviar în 
beneficiul societății.

Descoperiți oportunitățile de angajare pe site-ul era.europa.eu

Urmăriți-ne pe              ERA_railways

Descoperiți oportunitățile de angajare pe site-ul era.europa.eu


