pentru identificarea i monitorizarea riscurilor existente, evaluarea informa iilor i analiza
situa iei, stabilirea modului de ac iune i luarea celor mai bune decizii pentru revenirea la
starea de normalitate.
In cazul producerii unor accidente feroviare s vâr ite de persoane care desf oar
opera iuni de transport feroviar, de ter e persoane fizice sau ap rute ca urmare a unor riscuri
tehnologice sau naturale, institu iile cu atribu ii în domeniul interven iei vor ac iona, luând
m surile care se impun în astfel de situa ii.
In func ie de amploarea accidentului vor fi solicitate i se va interveni cu for e si
mijloace specifice urm toarele institu ii cu atribu ii de interven ie:
1. Administratorul infrastructurii feroviare (C.N.C.F. „C.F.R." - S.A.).
2. Operatorul de transport feroviar i agentul economic care a înc rcat marfa (în cazul
m rfurilor periculoase).
3. Inspectoratul general pentru situa ii de urgen (Centrul Opera ional Na ional) prin
inspectoratul sau inspectoratele jude ene pentru situa ii de urgen în teritoriul c rora
a avut loc accidentul.
4. Poli ia Român (Poli ia Transporturi Feroviare, Poli ia de Ordine Public , Poli ia
Rutier ).
5. Autoritatea de S n tate Public prin serviciile de asisten medical de urgen
prespitaliceasc i structurile sanitare abilitate.
6. Unitatea special de avia ie din cadrul MIRA.
7. Serviciile de urgen comunitare în teritoriul c rora a avut loc accidentul.
8. Alte institu ii abilitate prin lege, dup caz, s intervin .
Primele dou institu ii conform reglement rilor specifice activit ilor de transport
feroviar vor interveni cu for e i mijloace în toate situa iile, anun area acestora facându-se
conform procedurilor instruc ionale existente, iar celelalte institu ii, în func ie de gravitatea
i amploarea accidentului vor participa la solicitarea reprezentan ilor c ilor ferate prin
apelarea dispeceratului 112.
In cazul m rfurilor periculoase, prin dispeceratul de urgen , vor fi anun a i
operatorul de transport, produc torul i Inspectoratul Jude ean pentru Situa ii de Urgen
pentru a trimite la locul evenimentului speciali tii i consultan ii pe probleme de salvare
(recuperare) a m rfurilor respective. Serviciile medicale de urgen vor fi anun ate de
naturlf substan elor periculoase în cazul în care exist risc de expunere în vederea
preg tiriiYDatele despre substan ele respective vor con ine i antidotul acolo unde este
cazul.
Conducerea i coordonarea interven iei la locul producerii accidentului feroviar
Coordonarea activit ilor care se impun la fa a locului va fi realizat dup cum
urmeaz :
- în prima faz , de gestionare i interven ie operativ la accident se disting doua
situa ii:
1. în cazul interven iei la un accident feroviar ce nu necesit apelarea dispeceratului
112 conducerea i coordonarea for elor i mijloacelor participante
2

vor fi asigurate de persoana cu func ia cea mai mare din cadrul C.N.C.F."C.F.R." S.A. prezent la locul accidentului.
2. în situa ia când gravitatea i amploarea accidentului feroviar necesit
participarea i a celorlalte institu ii cu atribu ii de interven ie solicitate prin
apelarea dispeceratului 112, conducerea for elor i mijloacelor participante vor fi
asigurate de c tre COMANDANTUL AC IUNII, numit de c tre Inspectoratul
General pentru Situa ii de Urgen .
în cazul existen ei materialelor periculoase în vederea limit rii, înl tur rii
sau contracar rii factorilor de risc în timpul cel mai scurt comandantul ac iunii va
solicita în prima urgen , date de la consilierul de siguran al operatorului de
transport i de la serviciile de asisten medical de urgen prespitaliceasc
(Ambulan a/SMURD).
Reprezentan ii C.N.C.F."C.F.R." - S.A. i cei ai operatorului de transport
feroviar vor avea rolul primordial în examinarea condi iilor specifice accidentului
feroviar în vederea preg tirii i desf ur rii interven iei.
- In faza a doua, de efectuare a cercet rilor, de c tre reprezentantul
Parchetului sau al Poli iei Române, potrivit competen elor.
Ordinea priorit ilor interven iei : - asigurarea interven iei medicale de
urgen concomitent cu opera iunile de salvare / descarcerare;
- asigurarea securit ii lucr torilor din echipele de interven ie;
- asigurarea siguran ei participan ilor la trafic i a m rfurilor transportate;
- asigurarea fluen ei traficului în cazul în care nu se impune blocarea circula iei în
zona de interven ie;
- protejarea bunurilor.
Pentru realizarea unei colabor ri eficiente trebuie s fie stabilite sarcini
comune i concrete pentru toate institu iile participante în cazul producerii unor
asemenea accidente.
Cunoa terea specificului activit ii celorlalte servicii de interven ie va
permite cunoa terea informa iilor necesare cooper rii.
De la fa a locului trebuie s fie transmise informa ii corecte dispeceratului
sesizat. Operativitatea transmiterii informa iilor de la locul accidentului contribuie
la limitarea consecin elor.

ETAPE OPERA IONALE
A) Faza de alert
Dispeceratul raporteaz accidentul. Se informeaz cu privire la cea mai
u oar cale de acces c tre locul producerii acestuia, dac sunt scurgeri de substan e
periculoase, dup care, în func ie de datele ob inute, trimite la fa a locului
echipajele de interven ie.
B) Faza de r spuns i deplasare la fa a locului
- primul echipaj trebuie s ajung la fa a locului în cel mai scurt timp posibil;
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fC
- este necesar monitorizarea permanent a timpului de reac ie.
C) Faza de interven ie
_- schimbul de informa ii;
- opra iunile de salvare i primul ajutor;
- asisten a medical de urgen ;
- coordonarea cu celelalte for e.
D) Faza de revenire la normal
- finalizarea ac iunilor de interven ie a echipajelor serviciilor de urgen ;
- m suri destinate relu rii traficului în condi ii de siguran i fluen .
ACTIVIT I DESF URATE DE INSTITU IILE CU ATRIBU IUNI
OPERA IONALE ÎN CAZUL PRODUCERII INCIDENTELOR
FEROVIARE
1. ADMINSTRATORUL INFRASTRUCTURII FEROVIARE
A) Faza de alert
Avizarea accidentului feroviar în func ie de tipul lui se va face dup
procedura men ionat în „ Instruc iunile pentru prevenirea i cercetarea
accidentelor i evenimentelor feroviare nr. 003/2000", anexa 2 elaborate de
Ministerul Transporturilor -AFER.
Conform procedurii mai sus men ionate, eful de tur RC sau eful de sta ie
va aviza imediat Dispeceratul 112 (datele prev zute în manualul de utilizare a
indexului 112),Dispeceratul Poli iei Transporturi (telefon 021/3362215) i
Operatorul de transport feroviar al c rui material rulant este implicat în
accident, despre:
- locul exact al producerii accidentului i modul de acces în zon ;
- zona de pericol, zona de r spândire, vecin t i ale zonei de pericol (dac sunt în
vecin tatea unor surse care pot amplifica pericolul, sta ii de benzin , complexe de
cale ferat în care sunt în curs de prelucrare vagoane înc rcate cu m rfuri
periculoase), depozite de carburan i, zone locuite etc;
- detalii privind sectorul de cale ferata : în rambleu, în l imea acestuia, lâng capul
podului de CF, existen a liniei de contact de 27 KV;
- detalii privind starea terenului din zona c ii ferate: p mânt rezistent, pietri ,
p mânt cu rezisten slab , înmuiat de ape, etc.
- starea i tipul materialului rulant ( locomotiv , vagon tip ........ , automotor ): fisur
în recipient, degajare de gaze. sau de vapori, r sturnare, împr tierea m rfii pe
teren, incendiu, explozie, etc, dac situa ia o permite;
- început incendiu;
- dac au fost r nite sau ucise persoane;
- condi iile atmosferice, vizibilitate;
- direc ia i viteza vântului la sol;
- propor ia i urm rile pericolului;
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- persoane i bunuri în pericol, dac sunt accidenta i;
- dac au mai fost aviza i i al i factori de r spundere ce trebuie implica i în interven ie la
accidentul feroviar( Garda de Mediu, Parchetul, etc.) ;
- solicitarea unor macarale feroviare i alte mijloace specifice atunci când este necesar
(elicoptere, saci pentru transportul cadavrelor, aparate de emisie recep ie, proiectoare cu
surse proprii de alimentare);
- locul producerii accidentului i modul de acces în zon ; -cât de
accesibil este calea pân la locul producerii;
- num rul i tipul mijloacelor de transport implicate i dac acestea se pot mi ca din loc.
In cazuri particulare se va men iona: dac mijloacele de transport implicate se afl
deraiate, r sturnate sau pr bu ite, în ap sau terenuri accidentate.
- factori de risc: foc, substan e periculoase, starea vremii (condi iile meteo);
- care fire de circula ie sunt blocate;
- pe care fir de circula ie s-au luat m suri (de blocare a traficului sau de reducere a
vitezei);
- dac a fost o coliziune de impact ridicat (viteza >80 Km/h);
- num rul victimelor i starea acestora.
Dispecerii institu iilor cu atribu ii de interven ie în urma aviz rii de c tre eful de
tura RC sau eful de sta ie pot solicita informa ii suplimentare i la telefon/fax:
1. 021/3192514 de la Regulatorul de Circula ie Central din cadrul Companiei
Na ionale de C i Ferate C.F.R. S.A.;
2. 021/3170404 de la Revizoratul General de Siguran a Circula iei din cadrul
companiei de mai sus.
B) Faza de r spuns si deplasarea la fa a locului
La ordinul conduc torului unit ii feroviare pe raza c reia a avut loc accidentul
feroviar se va activa CELULA DE URGEN , respectându-se procedura prev zut în
Regulamentul de func ionare a acesteia.
Deplasarea la locul accidentului a membrilor celulei de urgen se va realiza în
timpul cel mai scurt cu putin .
Mijloacele de interven ie vor fi îndrumate la locul accidentului i vor fi utilizate în
conformitate cu prevederile „Instruc iei pentru exploatarea mijloacelor de interven ie nr.
632/1999" elaborat de Ministerul Transporturilor.
C) Faza de interven ie
Prin personalul propriu specializat, se va ac iona în vederea întreruperii aliment rii
cu energie electric a liniei de contact i scurtcircuitarea acesteia prin legarea la p mânt ,
finalizarea acestei ac iuni fiind comunicat conduc torului interven ei, nepermiterea
accesului altor garnituri de marfa ori c l tori în zona de accident, cât i îndep rtarea
mijloacelor de transport aflate în zona adiacent producerii evenimentului.
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CI) Interven ia imediat
M suri de siguran la fa a locului :
- membrii celulei de urgen ajun i primii la fa a locului vor lua de urgen
urm toarele m suri:
o evacuarea, izolarea i interzicerea accesului participan ilor la trafic f r a
crea panic , în zone care s le asigure protec ie, la o distan de 200 metri
înaintea zonei în care s-a produs accidentul; o asigurarea pazei locului, în
vederea p str rii intacte a indiciilor, probelor i urmelor care pot conduce la
stabilirea cauzelor i a vinova ilor i pentru împiedicarea extinderii
distrugerilor i pagubelor; o s solicite, dup caz, restabilirea
comunica iilor telefonice întrerupte i iluminarea locului producerii
accidentului. Se vor purta veste reflectorizante.
Membrii celulei de urgen vor coordona activit ile de interven ie specifice
infrastructurii feroviare i vor asigura leg tura cu celelalte for e participante.
In cazul unui accident feroviar trebuie avut în vedere eventuala prezen a
substan elor periculoase în vagoanele din compunerea trenului sau în garniturile de
pe liniile adiacente.
La producerea unor accidente feroviare care implic m rfuri periculoase vor
fi luate m surile prev zute de "Ghidul M surilor de Urgen " pentru transportul
m rfurilor periculoase.
In aceste situa ii se vor respecta în principal urm toarele reguli:
- p strarea unei distan e de cel pu in 200 metri;
- identificarea m rfurilor transportate, prin citirea numerelor înscrise pe
pl cu ele portocalii (folosi i binoclul);
- evaluarea pericolului i aplicarea m surilor prev zute de Ghid, conform
competen elor;
- izolarea zonei i interzicerea accesului;
- pozi ionarea cu fa a în direc ia în care sufl vântul.
C2) Informarea
Membrii celulei de urgen ajun i primii la fa a locului vor furniza la cerere
informa ii suplimentare dispeceratelor institu iilor cu atribu ii de interven ie
despre:
- locul exact al producerii accidentului i dac mijloacele de transport
implicate se afl intr-o zona greu accesibila;
- c i de acces la locul accidentului;
- num rul i tipul mijloacelor de transport implicate i dac acestea se pot
mi ca din loc;
- num rul r ni ilor i natura r nilor în cazul unor (posibile) victime;
- factorii de risc: foc, substan e periculoase, starea vremii (condi iile meteo);
- firul de circula ie ( sectorul de cale ferat ) este blocat;
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C3) Alte sarcini
- redirijarea traficului feroviar în func ie de situa ia creat ;
- protejarea (asigurarea securit ii) personalului echipelor de interven ie,
victimelor i celorla i utilizatori ai drumurilor;
- men inerea c ilor de acces libere pentru serviciile de interven ie;
- degajarea, inclusiv ridicarea i transportarea vehiculelor avariate, cur area
i aducerea c ii de transport la starea ini ial .
In privin a pagubelor:
- limitarea pagubelor aduse infrastructurii feroviare;
- alertarea cu operativitate a Dispeceratului 112, dac exist riscul polu rii
mediului;
- repararea infrastructurii feroviare;
- transmiterea c tre mass-media a informa iilor pentru utilizatorii mijloacelor
de transport (cum ar fi rute ocolitoare de deviere a traficului).
D) Faza de revenire la normal
începerea ac iunilor de înl turare a urm rilor produse de accidentele
feroviare se poate face numai cu aprobarea efului echipei de cercetare, respectiv
procurorul, reprezentantul poli iei transporturi sau reprezentantul AFER.
Pentru accidentele produse pe infrastructura feroviar CFR, la care
înl turarea urm rilor nu necesit mijloace de interven ie, administratorul
infrastructurii feroviare, dup examinarea situa iei de pe teren, va lua m suri
pentru:
a. restabilirea circula iei trenurilor;
b. asigurarea securit ii m rfurilor din mijloacele de transport avariate i
transportarea lor în continuare;

2. OPERATORUL DE TRANSPORT FEROVIAR •
OPERATORUL FEROVIAR DE TRANSPORT CALATORI
A) Faza de alerta
Avizarea accidentului feroviar func ie de tipul lui se va face dup procedura
men ionata in „ Instruc iunile pentru prevenirea si cercetarea accidentelor si
evenimentelor feroviare nr. 003/2000" , anexa 2 elaborate de Ministerul
Transporturilor -AFER.
Conform procedurii mai sus men ionate, pe langa sarcinile de serviciu
privind avizarea, salariatul care a luat la cuno tin a de producerea accidentului daca
situa ia o impune,va aviza imediat si Dispeceratul 112 (datele prev zute în
manualul de utilizare a indexului 112), despre:
- locul exact al producerii accidentului i modul de acces în zon ;
- zona de pericol, zona de r spândire, vecin t i ale zonei de pericol (dac sunt în
vecin tatea unor surse care pot amplifica pericolul, sta ii de benzin , complexe
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(2
de cale ferat în care sunt în curs de prelucrare vagoane înc rcate cu m rfuri periculoase),
depozite de carburan i, zone locuite etc;
- detalii privind sectorul de cale ferata : în rambleu, în l imea acestuia, lâng capul
podului de CF, existen a liniei de contact de 27 KV;
- detalii privind starea terenului din zona caii ferate: p mânt rezistent, pietri , p mânt cu
rezisten a slab , înmuiat de ape, etc.
- starea i tipul materialului rulant ( locomotiv , vagon tip ..............., automotor ): fisur
în recipient, degajare de gaze sau de vapori, r sturnare, împr tierea m rfii pe teren,
incendiu, explozie, etc, dac situa ia o permite;
- început incendiu;
- dac au fost r nite sau ucise persoane, num rul victimelor i starea acestora;
- condi iile atmosferice, vizibilitate;
- direc ia i viteza vântului la sol;
- propor ia i urm rile pericolului;
- persoane i bunuri în pericol, dac sunt accidenta i;
- dac au mai fost aviza i i al i factori de r spundere ce trebuie implica i in interven ie la
accidentul feroviar( Garda de Mediu, Parchetul, etc.) ;
- solicitarea unor macarale feroviare i alte mijloace specifice atunci când este necesar
(elicoptere, saci pentru transportul cadavrelor, aparate de emisie recep ie, proiectoare cu
surse proprii de alimentare);
-cât de accesibil este calea pân la locul producerii;
- num rul i tipul mijloacelor de transport implicate i dac acestea se pot mi ca din loc.
In cazuri particulare se va men iona: dac mijloacele de transport implicate se afl
deraiate, r sturnate sau pr bu ite, în ap sau terenuri accidentate.
- factori de risc: foc, substan e periculoase, starea vremii (condi iile meteo);
- care fire de circula ie sunt blocate;
- pe care fir de circula ie s-au luat m suri (de blocare a traficului sau de reducere a
vitezei);
- dac a fost o coliziune de impact ridicat (viteza >80 Km/h);
B)Faza de r spuns si deplasarea la fata locului
La ordinul conduc torului unit ii feroviare pe raza c reia a avut loc accidentul
feroviar se va forma o comisie conform instruc iunilor nr. 003/2000 care se va deplasa la
locul producerii acestuia.
Deplasarea comisiei la locul producerii accidentului se va realiza in timpul cel mai
scurt cu putin .
C) Faza de interven ie
Prin personalul propriu specializat, se va ac iona in vederea întreruperii alimentarii
cu energie electric a liniei de contact i scurtcircuitarea acesteia prin legarea la p mânt ,
finalizarea acestei ac iuni fiind comunicata conduc torului interven iei, nepermiterea
accesului altor garnituri de marfa ori c l tori în zona de accident cât i îndep rtarea
mijloacelor de transport aflate în zona adiacent producerii evenimentului.
CI) Interven ia imediat
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M suri de siguran la fa a locului :
- membrii comisiei ajun i primii la fa a locului vor lua de urgen
urm toarele m suri:
o evacuarea, izolarea i interzicerea accesului participan ilor la trafic f r a
crea panic , în zone care s le asigure protec ie, la o distan de 200
metri înaintea zonei în care s-a produs accidentul;
o asigurarea pazei locului, în vederea p str rii intacte a indiciilor, probelor
i urmelor care pot conduce la stabilirea cauzelor i a vinova ilor i
pentru împiedicarea extinderii distrugerilor i pagubelor;
o s solicite, dup caz, restabilirea comunica iilor telefonice întrerupte i
iluminarea locului producerii accidentului. Se vor purta veste reflectorizante.
- izolarea zonei i interzicerea accesului;
- pozi ionarea cu fa a în direc ia în care sufl vântul.
C2) Informarea
Membrii comisiei ajun i primii la fa a locului vor furniza la cerere informa ii
suplimentare dispeceratelor institu iilor cu atribu ii de interven ie despre:
- locul exact al producerii accidentului i dac mijloacele de transport
implicate se afl intr-o zona greu accesibila;- cai de acces la locul accidentului;
- num rul i tipul mijloacelor de transport implicate i dac acestea se pot mi ca
din loc;
- num rul r ni ilor i natura r nilor în cazul unor (posibile) victime;
- factori de risc: foc, substan e periculoase, starea vremii (condi iile meteo);
- firul de circula ie ( sectorul de cale ferata) este blocat;
C3) Alte sarcini
- protejarea (asigurarea securit ii) personalului echipelor de interven ie,
victimelor i celorla i utilizatori ai drumurilor;
- men inerea c ilor de acces libere pentru serviciile de interven ie;
- alertarea cu operativitate a Dispeceratului 112 dac exist riscul polu rii
mediului;
- transmiterea c tre mass-media a informa iilor pentru utilizatorii mijloacelor de
transport (cum ar fi rute ocolitoare de deviere a traficului).
D)Faza de revenire la normal
Serviciile de specialitate din cadrul societ ii vor stabili condi iile tehnice de
circula ie pentru materialul rulant implicat, in vederea relu rii traficului in condi ii de
siguran a circula iei.
Pentru cazurile in care situa ia o impune si este posibil, se vor înlocui mijloacele de
material rulant implicate in accident pentru a se asigura continuarea c l toriei pentru
publicul calator.
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• C.F.R. MARFA
A) Faza de alerta
Avizarea incidentului feroviar func ie de tipul lui se va face dup
procedura men ionata in „ Instruc iunile pentru prevenirea si cercetarea
accidentelor si evenimentelor feroviare nr. 003/2000", elaborate de Ministerul
Transporturilor-AFER, aprobate prin OMT nr. 210/14.03.2000
Personalul operatorului de transport care a luat la cuno tiin de
producerea unui eveniment feroviar, va anun a imediat conducerea subunit ii de
care apar ine. eful subunit ii ( sau înlocuitorul acestuia) pe ling avizarea
personalului prev zut la art. 32 (1) din Instruc iunile pentru prevenirea si
cercetarea accidentelor si evenimentelor feroviare nr. 003/2000" , elaborate de
Ministerul Transporturilor -AFER, aprbate prin OMT nr. 210/14.03.2000, va lua
m suri de avizare a efului de tura de la Centrul Comercial Produc ie al
operatorului de transport feroviar, care la rîndul s u va aviza pe cale ierarhic
pîn la nivelul directorului general.
Pentru incidentele feroviare produse in linie curenta, personalul de tren va
aviza cea mai apropiata subunitate cf despre pericolul existent, furnizând
urm toarele informa ii:
- locul exact al producerii incidentului si ora;
- modul de acces în zon ;
- tipul de marfa înc rcata in vagoanele aflate in pericol, conform marcajelor
portocalii de pe vagoane (nr. ONU si cifra de pericol) si/sau a denumirii oficiale
de transport trecuta in scrisoarea de tr sura;
- starea i tipul materialului rulant ( locomotiv , vagon tip ............ , automotor ):
fisur în recipient, degajare de gaze sau de vapori, r sturnare, împr tierea m rfii
pe teren, incendiu, explozie, etc, dac situa ia o permite;
- detalii despre teren;
- dac au fost r nite sau ucise persoane;
- condi iile atmosferice, vizibilitate;
- direc ia i viteza vântului la sol;
- propor ia i urm rile pericolului;
- bunuri în pericol;
In cazul în care sunt informa ii ca în urma incidentului au rezultat: avarii
ale mijloacelor de transport în urma c rora se degaj vapori sau gaze, au ap rut
incendii sau explozii , sau exist susceptibilitatea c incidentul ar putea
degenera, se va aviza i consilierul de transport m rfuri periculoase i/sau
inspectorul de protec ie civil . De asemenea se va aviza expeditorul sau
destinatarul m rfii pentru a pune la dispozi ie echipa operativa.
B) Faza de r spuns si deplasarea la fata locului
La ordinul Directorului operatorului de transport feroviar pe raza
c ruia a avut loc incidentul feroviar se va activa CELULA DE URGENTA,
respectandu-se procedura prev zuta in „ Instruc iunile pentru prevenirea si
cercetarea accidentelor
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fa,
si evenimentelor feroviare nr. 003/2000" si Regulamentul de organizare si
func ionare al acestuia.
Deplasarea la locul accidentului a membrilor celulei de Urgen se va realiza
în timpul cel mai scurt cu putin .
C) Faza de interven ie
Coordonatorul echipei de interven ie feroviara, impreuna cu efii
subunit ilor cf, stabilesc si dispun primele masuri ce trebuiesc luate pentru
limitarea efectului accidentului. Acestea pot fi:
- retragerea si oprirea manevrei in zona;
- oprirea circula iei feroviare in zona sau in intreaga sta ie daca este cazul;
- in cazul inchiderii accidentale a liniei/liniilor din sta ie sau a liniei curente
se vor lua masuri de semnalizare pe teren conform reglement rile in
vigoare;
- oprirea func ionarii instala iilor feroviare ce ar putea amplifica pericolul;
- deplasarea echipelor de interven ie feroviara la locul accidentului.
Instruirea si dotarea personalului feroviar ce formeaz echipele pentru a
se evita pricolele de expunere la ac iunea m rfurilor periculoase;
- inchiderea si asigurarea gurilor (domelor) de incarcare/descarcare.;
- colaborarea cu societ ile comerciale de profil din zona in vederea
transvazarii produselor, in cazul in care nu se poate opri scurgerea;
- izolarea vagonului/vagoanelor implicate in accident pe linia stabilita prin
PTE, prin remorcare daca este posibil sau izolarea acestuia pe linia pe
care s-a produs accidentul prin remorcarea celorlate vagoane din
componenta trenului si/sau din vecin tate;
- asigurarea pazei zonei de pericol si dup caz a zonei de izolare si
evacuare;
D)Faza de revenire la normal
începerea ac iunilor de înl turare a urm rilor produse de accidentele
feroviare cu victime omene ti se poate face numai cu aprobarea pre edintelui
comisiei de cercetare, dup consultarea reprezentan ilor celorlate institu ii prezente
la locul producerii accidentului (procuratura, politie, AFER, etc).
Pentru accidentele produse pe infrastructura feroviar CFR, la care
înl turarea urm rilor nu necesit mijloace de interven ie, operatorul feroviar va
asigura securitatea m rfurilor din mijloacele de transport avariate i transportarea
lor în continuare pana la destina ie.
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3. DISPECERATUL 112 Sarcinile Dispeceratului 112
sunt prev zute în manualul de utilizare al indexului 112 i constau în :
a) Solicitarea detaliilor esen iale persoanei ce raporteaz incidentul cu
privire la:
- locul producerii accidentului i detalii despre acesta;
- zona de pericol, zona de r spândire;
- vecin t i ale zonei de pericol (dac sunt în vecin tatea unor surse care pot
amplifica pericolul);
- propor ia i urm rile pericolului;
- cum a ajuns acolo;
- dac sunt r ni i i care este num rul acestora;
- dimensiunea estimat a pagubelor produse i în ce constau;
- unde se afl acestea i pozi ionarea corect ;
- existen a unor factori de risc precum focul, r spândirea de produse toxice,
explozie, (degajare de gaze sau de vapori, incendiu, explozie, etc);
- care este num rul de telefon al persoanei care raporteaz accidentul i dac
aceasta este implicat în accident.
b) Trimiterea echipajelor de interven ie la fa a locului:
>
Echipajele de prim ajutor calificat/asisten
medical de urgen terestr i aerian , dac :
- sunt suspiciuni c ar exista persoane r nite;
- sunt persoane r nite.

-

-

>
Centrul Opera ional Jude ean din cadrul I.S.U.J.,
dac :
Sunt suspiciuni sau se confirm existen a unor persoane r nite;
sunt suspiciuni de incendiu;
sunt suspiciuni de scurgere a substan elor periculoase din con inutul
mijloacelor de transport;
sunt persoane blocate în mijloacele de transport feroviar;
s-au produs accidente feroviare, în urma c rora au început incendii.
>
Poli ia Transporturi Feroviare, întotdeauna.
>
Administratorul infrastructurii feroviare, dac în
urma producerii unor accidente :
au fost produse pagube sau deterior ri ale infrastructurii feroviare i/sau
ale dot rilor anexe ori ale semnaliz rilor feroviare;
este necesar asigurarea unor variante de rute ocolitoare prin devierea
traficului;
este necesar solicitarea mijloacelor de interven ie speciale care s
degajeze infrastructura pentru restabilirea circula iei.
De a culege date de interes operativ de la lucr torii afla i la fa a

c)
locului:
- care este num rul mijloacelor de transport implicate i a persoanelor r nite, starea
acestora;
- care este starea traficului (este blocat sau nu);
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f
- alte date de interes operativ.
d) De a comunica celorlalte dispecerate date de interes pentru acestea:
- dispeceratul 112, va informa permanent celelalte dispecerate despre modul în
, care decurg opera iunile de la locul accidentului;
- prin Centrul Opera ional Jude ean se va asigura informarea permanent a
celorlalte dispecerate despre modul în care decurg opera iunile de interven ie. In
informa iile transmise vor fi eviden iate, în mod oblicatoriu, aspecte privind:
- for ele aflate la locul evenimentului;
- locul accidentului;
- num rul victimelor;
- poluarea factorilor de mediu;
- num rul mijloacelor de transport CF implicate în eveniment;
- num rul de mijloace tehnice folosite la interven ie;
- starea traficului;
- alte date de interes.
e) De a înregistra i evalua informa iile primite si de a gestiona
incidentul:
- monitorizeaz timpul scurs de la sesizare i pân la interven ie;
- monitorizeaz modul în care se desf oar interven ia;
- raporteaz accidentul.
4.INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUA II DE URGENT
PRIN INSPECTORATELE JUDE ENE PENTRU SITUA II DE
URGENT
Sarcinile ISUJ- COJ sunt urm toarele :
A) Faza de alert COJ.
se informeaz :
- despre calea de acces la locul unde s-a produs acidentul;
- dac sunt blocaje ale traficului rutier;
- dac sunt r ni i sau persoane imobilizate (este necesar interven ia echipei de
descarcerare);
- dac s-a declan at incendiu (sau sunt posibilit i de declan are a acestuia);
- dac este semnalat amplasarea unor dispozitive explozive sau bomb ;
- dac este semnalat prezen a substan elor periculoase/direc ia vântului(sau
exist suspiciuni c ar putea fi substan e periculoase). Dac r spunsul este
afirmativ se va stabili:
câte i ce tipuri de vagoane sunt implicate în accident;
exist etichete sau alte marcaje (marc ri) vizibile aplicare pe p r ile
laterale ale mijloacelor de transport implicate în accident, iar dac
r spunsul este afirmativ, ce numere sunt înscrise pe etichetele
portocalii;
num rul men ionat mai sus, num rul de identificare a pericolului i
num rul ONU, cel de jos.
- dac sunt prezente scurgeri de m rfuri periculoase sau alte substan e i în
ce cantitate;
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- dac au fost produse avarii la linia de contact i este necesar întreruperea
aliment rii cu energie electric a liniei de contact;
- se pot remarca vapori de orice natur sau fum;
- dac exist incendiu, ce culoare are fumul;
- dac sunt mijloace de transport feroviare r sturnate;
- dac este un accident care a cauzat pagube însemnate mediului
înconjur tor;
- dac este un accident în care este implicat un autobuz (transport persoane) cu
victime;
- dac este vorba de lovirea unui obstacol (stâlp, pilon, parapet) din care au
rezultat victime;
- dac poli ia i echipajele de asistenta medicala de urgenta se îndreapt spre locul
accidentului.
- informeaz CON despre situa ia creat
B) Faza de interven ie
Se va înregistra i evalua modul în care a fost gestionat situa ia (au fost
coordonate i desf urate activit ile/ac iunile).
Se vor trimite echipajele necesare de interven ie inclusiv cele de prim ajutor
calificat i de asisten medical de urgen din cadrul Serviciului Jude ean de Ambulanta
si SMURD.
Se va trimite cel mai apropriat echipaj de interven ie la accidente colective dac
este cazul.
Vor fi consulta i reprezentantul poli iei, lucr torul desemnat de administratorul
infrastructurii feroviare i cel de la asisten a medical de urgen cu privire la cele mai
sigure i eficiente decizii manageriale în cazul accidentului la care se iau m suri.
Dac accidentul implic i o înc rc tur periculoas , Inspectoratul pentru Situa ii
de Urgen Jude ean va trebui s trimit un consultant pe probleme de salvare
(recuperare) a înc rc turii.
Dac sunt prezente substan e periculoase, se va p stra o distan minim de
securitate stabilit de coordonatorul interven iei, func ie de tipul substan ei, iar structurile
de interven ie neechipate cu mijloace de interven ie neadecvate vor ac iona în afara zonei
de pericol. Pe timpul stingerii incendiului, se va ac iona pentru limitarea r spândirii în
atmosfer sau pe sol a substan elor periculoase.
Va fi sprijinit lucr torul desemnat de administratorul infrastructurii feroviare la
îndep rtarea oric ror substan e r mase la locul producerii accidentului, dup ce în
prealabil a fost consultat poli ia.
Se vor lua m suri pentru recuperarea bunurilor transportate conform competen elor
ce revin institu iilor implicate.
Când la fa a locului se afl un lucr tor desemnat de administratorul infrastructurii
feroviare, reprezentan ii I.G.S.U. vor transfera acestuia responsabilitatea anul rii
m surilor luate anterior i vor comunica despre aceasta dispeceratului propriu.
Va fi înregistrat modul în care a fost gestionat situa ia (au fost coordonate i
desf urate activit ile / ac iunile).
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5. POLITIA ROMÂN
Principalele sarcini în aceste situa ii revin Poli iei Transporturi Feroviare, care va
desf ura activit i specifice conform Conceptului de ac iune în sistem integrat împreun
cu structurile Poli iei de Ordine Public i ale Poli iei Rutiere.
Activit ile criminalistice vor fi efectuate de structurile specializate din cadrul IPJului pe raza c ruia s-a produs accidentul.
ACTIVIT I DESF URATE PE PARCURSUL
CELOR 4 ETAPE OPERA IONALE
A) Faza de alert
Dispeceratul Poli iei Transporturi cere sa se fac localizarea accidentului culegând
informa ii despre :
- calea de acces la locul unde s-a produs;
- dac sunt blocaje ale traficului;
- dac este semnalat prezen a substan elor periculoase / direc ia vântului;
- dac este semnalat amplasarea unor dispozitive explozive sau bomb ;
- locul producerii, zona de pericol, zona de r spândire;
- vecin t i ale zonei de pericol (daca sunt în vecin tatea unor surse care pot amplifica
pericolul, sta ii de benzin , complexe de cale ferat în care sunt în curs de prelucrare
vagoane înc rcate cu m rfuri periculoase);
- detalii privind terenul: în rambleu, în l imea acestuia, lâng capul podului de CF,
existen a liniei de contact de 27 KV C.F.R.;
- detalii privind starea terenului: p mânt rezistent, pietri , p mânt cu rezisten slab ,
înmuiat de ape, etc;
- detalii privind starea combustibilului din rezervoarele locomotivei;
- condi iile atmosferice, vizibilitate;
- propor ia i urm rile pericolului;
- persoane i bunuri în pericol, dac sunt accidenta i;
- tipul mijlocului de transport (locomotiv , vagoane) implicat;
- starea i tipul materialului rulant (locomotiv , tip vagon, automotor, etc.)
implicat: fisura în recipient, degajare de gaze sau de vapori, r sturnare,
împr tierea m rfii pe teren, incendiu, explozie, etc, dac situa ia o permite;
- solicitarea mijloacelor de interven ie atunci când este necesar (elicoptere, saci pentru
transportul cadavrelor, aparate de emisie recep ie, proiectoare cu surse proprii de
alimentare, aparate de sudur );
- dac este semnalat amplasarea unor dispozitive explozive sau bomb ;
- dac a fost semnalat prezen a unor persoane suspecte care au abandonat, bagaje de
mân sau bagaje voluminoase;
- descrierea persoanelor suspecte de producerea unor accidente.
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B) Faza de r spuns i deplasare la fata locului
Deplasarea la locul accidentului se va efectua în timpul cel mai scurt cu putin ,
folosind sistemele de avertizare acustic i luminoas în conformitate cu prevederile
legale.
Cei care nu ajung primii la locul accidentului vor verifica dac se impune prezen a
lor la fa a locului, iar în caz negativ vor p r si zona.
Conform Conceptului de ac iune în sistem integrat, deplasarea la fa a locului
producerii accidentului o va face unitatea de poli ie cea mai apropiat , iar aceasta va
adopta primele m suri de interven ie prev zute în prezentul ghid, pân la sosirea
lucr torilor de poli ie transporturi.
C) Faza de interven ie
I.
Interven ia imediat : Membrii echipelor de interven ie care ajung
primii la fa a locului vor lua urm toarele m suri:
- evacuarea, izolarea i interzicerea accesului persoanelor, f r a crea panic ,
în zone care s le asigure protec ia, la o distan de minim 200 metri înaintea zonei
în care s-a produs accidentului;
- asigurare a pazei locului accidentului, în vederea p str rii intacte a indiciilor,
probelor i urmelor care pot conduce la stabilirea cauzelor i a vinova ilor i pentru
împiedicarea extinderii distrugerilor i pagubelor;
- solicitarea, dup caz, a restabilirii comunica iilor telefonice întrerupte i
iluminarea locului producerii accidentului;
- solicitarea mijloacelor de interven ie atunci când este necesar (trenul macara,
elicoptere, saci pentru transportul cadavrelor, aparate de emisie recep ie, proiectoare cu
surse proprii de alimentare, aparate de sudur );
- utilizarea vestei reflectorizante;
- asigurarea leg turii cu celelalte institu ii cu atribu iuni la fa a locului pân la
sosirea unui superior.
In cazul producerii unor accidente feroviare in care sunt implicate vagoane
care transport m rfuri periculoase, vor fi luate m surile prev zute de "Ghidul
m surilor de urgen " pentru transportul m rfurilor periculoase.
Se vor identifica m rfurile periculoase prin consultarea documentelor de transport
i a etichetelor de pericol i avertizare (dac situa ia o permite).
în aceste situa ii se vor lua urm toarele m suri:
- p strarea unei distan e de cel pu in 200 metri;
- identificarea m rfurilor transportate, prin citirea numerelor înscrise pe pl cu ele
portocalii (folosirea binoclului) aplicate pe p r ile laterale ale vagoanelor pentru transport
marfa;
- evaluarea pericolului i aplicarea m surilor prev zute de ghid, conform
competen elor, izolarea zonei i interzicerea accesului;
- personalul care ac ioneaz în zone contaminate va purta obligatoriu mijloace de
protec ie individual adecvate
- membrii celorlalte echipe de interven ie vor ac iona în afara zonei de
interdic ie stabilit .
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II.
Informarea:
Membrii echipelor de inteven ie, ajun i primii la fa a locului, vor furniza
informa ii detaliate dispeceratului, precum:
- locul exact al producerii accidentului, oferind detalii (pozi ia mijloacelor de
transport implicate în accident - înclinate, r sturnate, deraiate, pr bu ite etc.)
- descrierea, urm rile i propor iile acestuia;
- mijloace de interven ie necesare (tren macara de 250 tf);
- dac au fost produse avarii la linia de contact de 27kv CFR i se impune
întreruperea aliment rii cu energie electric a liniei de contact;
- detalii privind starea terenului: p mânt rezistent, pietri , p mânt cu rezisten
slab , înmuiat de ape, etc;
- direc ia i viteza vântului la sol;
- cât de accesibil este calea pân la locul producerii;
- num rul i tipul mijloacelor de transport implicate i dac acestea se pot mi ca
din loc;
- num rul r ni ilor i natura r nilor (dac exist victime);
- num rul ambulan elor necesare pentru interven ie;
- factori de risc: foc, substan e periculoase, starea vremii (condi iile meteo);
- care fir de circula ie este blocat;
- dac este necesar suplimentarea for elor poli iene ti;
- alte aspecte utile, care merit s fie men ionate.
III. Acordarea primului ajutor
- acordarea primului ajutor victimelor;
- eliberarea victimelor (în cooperare cu personalul echipajelor de descarcerare i
asisten medical de urgen );
- stabilizarea mijloacelor de transport, dac este cazul;
- luarea m surilor de prevenire a t ierii în cioburile r mase ca urmare a spargerii
geamurilor.
IV. Alte sarcini
Devierea traficului se va face numai de c tre reprezentantul
administratorului infrastructurii feroviare.
- asigur rii securit ii lucr torilor echipelor de interven ie, r ni ilor i a
celorlalte for e participante;
- facilit rii c ilor de acces spre/în afara locului accidentului a serviciilor de
interven ie;
- asigur rii desf ur rii traficului i prevenirii bloc rii acestuia.
Men inerea ordinii i siguran ei publice în perimetrul accidentului.
La sosirea echipei de cercetare la fa a locului, lucr torul de poli ie ajuns
primul la locul producerii accidentului prezint procurorului sau conduc torului
echipei investigative constat rile i m surile pe care le-a întreprins.
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V. Activit i investigative:
Se vor lua m suri pentru conservarea urmelor, obiectelor purt toare de urme sau a
mijloacelor materiale de prob în pericol de a fi distruse, sustrase, modificate ori alterate
de condi iile atmosferice existente sau de alte persoane.
Se va proceda la identificarea martorilor oculari i investigarea preliminar a
acestora cu privire la împrejur rile i condi iile în care s-a produs accidentul.
Vor fi executate sarcinile i m surile transmise de conducerea unit ii,
conduc torul echipei ori ofi erul de serviciu.
Vor fi desf urate activit i pentru orientarea de ansamblu în vederea stabilirii
zonei ce va fi inclus în locul ce urmeaz a fi cercetat, parcurgerea locului unde s-a
produs accidentul, sectorizarea acestuia i stabilirea priorit ilor.
Orientarea de ansamblu impune executarea unor fotografii de orientare, schi e, cu
surprinderea urm rilor accidentului, starea i pozi ia principalelor urme ca mijloace
materiale de prob .
Fotografiile de orientare se pot executa din elicopter sau de la distan e mai mari iar
cele schi se execut dup procedeul fotografiei panoramice, oferind o imagine fidel
asupra locului, urm rilor i dispunerii în teren a diferitelor urme.
Tot prin fotografie sau film se pot fixa activit ile desf urate de echipa de
cercetare pentru salvarea victimelor.
Se va proceda la ridicarea topografic a caracteristicilor de planimetrie cât i la
dispunerea în teren a obiectelor principale, cu distan ele corespunz toare pentru
întocmirea schi ei locului catastrofei.
Activit ile de investigare a cauzelor tehnice de producere a accidentului sunt în
sarcina AFER, Poli ia Transporturi acordând sprijin prin conservarea probelor i
înlesnirea accesului investigatorilor la locul producerii accidentului.
D) Faza de revenire la normal
Dup finalizarea cercet rii la fa a locului i îndep rtarea tuturor pericolelor, la
terminarea interven iei echipelor de interven ie va fi degajat zona, pentru restabilirea
situa iei anterioare producerii accidentului.
Dac în prealabil au fost solicitate m suri speciale de semnalizare pe calea ferat
sau pe c ile de acces limitrofe, acestea vor fi anulate, fiind anun at în acest sens
administratorul infrastructurii feroviare i drumurilor adiacente.
Dac ambulan a a solicitat m suri speciale în trafic, poli ia va prelua automat
decizia de anulare a acestora. Când la fa a locului se afl i un lucr tor desemnat de
administratorul drumului, poli ia va transfera acestuia responsabilitatea anul rii m surilor
luate anterior.
6.MINISTERUL S N T II PUBLICE
Activit ile specifice se vor efectua conform legisla iei în vigoare, respectiv: Legea 95/2006 titlul IV;
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- OUG 126/2003 privind operarea, func ionarea i finan area asisten ei de urgen
acordate cu elicopterele achizi ionate de Ministerul S n t ii i repartizate operatorilor
medicali Institutul Clinic Fundeni i Spitalul Clinic Jude ean de Urgen Târgu Mure ,
aprobat prin Legea 40/2004;
Ordinelor Comune ale ministrului s n t ii (nr. 777/23.06.2004) i ministrului
administra iei i internelor 277/23.06.2004) pentru aprobarea Normelor metodologice
de aplicare a OUG 126/2003.
AMBULAN A/ SMURD
Dispeceratul ambulan ei/ SMURD se informeaz :
- despre calea de acces la locul unde s-a produs accidentul;
- dac sunt blocaje ale traficului rutier;
- dac sunt r ni i sau persoane imobilizate. în cazul unor (posibile) victime:
num rul r ni ilor i natura r nilor;
- num rul de ambulan e necesare în cazul interven iei;
- dac sunt prezen i factori de risc, cum ar fi un incendiu sau substan e periculoase.
B) Faza de r spuns i deplasare la fata locului
Deplasarea la locul accidentului se va realiza în timpul cel mai scurt cu putin ,
folosind sistemele de avertizare acustic i luminoas .
C) Faza de interven ie
Acordarea primului ajutor
Se vor tria victimele, se va stabili care dintre victime necesit primul ajutor i se va
acorda asisten a medical necesar .
Vor fi tratate leziunile care pot amenin a via a victimelor i se va preveni
producerea altora noi.
Se vor elibera victimele blocate în cooperare cu personalul de descarcerare al
IGSU. Se va indica în minute cât de rapid trebuie eliberat victima, pe baza st rii
(condi iei) în care se afl în acel moment.
Imediat ce sose te al doilea echipaj participant la interven ie, dac este cazul,
acesta va prelua atributiunile de "tampon" ale ambulan ei sosite prima la locul
accidentului.
Alte sarcini:
- alegerea spitalului la care va fi transportat victima precum i mijlocul de
transport al acesteia.
- informarea poli iei cu privire la numele i adresa spitalului la care va fi
transportat victima.
D) Faza de revenire la normal
Dac în prealabil unul din membrii echipajelor de interven ie medicala a solicitat
m suri speciale de semnalizare, acesta va cere anularea lor, prin propriul dispecerat. Când
la fa a locului se afl un reprezentant al administratorului drumului sau al poli iei, ace tia
vor prelua automat responsabilitatea anul rii m surilor luate anterior.
Se va înregistra modul în care a fost gestionat situa ia (au fost coordonate i
desf urate activit ile/ac iunile).
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