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Cele 4 forțe ale sistemului feroviar
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Fragmentare

Source: European Commission, Comprehensive analysis of the existing cross-border rail transport connections and missing links on the internal EU borders, Final report, March 2018

Calea ferată este ca o 
coloană vertebrală 
inteligentă pentru mobilitate

Reglementarea internă

1. Minimizează complexitatea internă a
sistemului feroviar

2. Crează trase interoperabile
3. Conecteaza diferite sisteme feroviare
4. Asigurară Siguranței/Securității în era

digitală

Interfețe externe

1. Multimodalitate
2. Interfaţa cu alte reglementări: vamale, transport

public metropolitan
3. Crearea și securizarea modelelor de date

comune și protocoalelor de schimb



Conceptul “door to door mobility”
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O abordare stratificată a conexiunilor fără 
întreruperi: de la IP la Transportul Feroviar

Nivelul 1: conexiune de la A la B

Nivelul 2: Gestionarea traseului

Nivelul 3: Managementul nodurilor pentru a asigura continuitatea 
trasei

Nivelul 4: Consecvența blocului pentru prevenirea coliziunii

Nivelul 5: Comanda mișcării trenului (către mecanic sau vehicul 
autonom)



3 procese cheie

Productivitatea 
rețelei de 

infrastructura

Siguranța și 
securitatea

Servicii către 
end-useri

Aplicații ptr stațiile de cale 
ferata si hub-urile de marfă

Cybersecurity
Cultura de siguranta

Creșterea capacității
Modelarea alocarii
capacitatilor de infrastructura
Managementul investitiilor



Compatibilitatea este cheia sistemului 
ERTMS

Elimină barierele dintre rețele

Stabilește o separare puternică între
rețea și semnalizarea la bord

compatibil la bord funcționează în siguranță 
pe orice infrastructură compatibilă, cu 
performanțe acceptabile

Conformitate totală Baseline 3
Corectarea erorilor dacă este necesar
ETCS la bord



Verificări simplificate și eficiente de conformitate 
și de compatibilitate a rutei

AFER va gestiona setul 
de verificări pentru a 

demonstra 
conformitatea și  
compatibilitatea 

tehnică
Fiecare aplicant

depune documentele 
solicitate inclusiv 

evaluările de RISC

Aplicantul clasifică 
calea conform 
verificărilor de 

conformitate si risc 
necesare pentru 

demonstrarea 
compatibilității 

tehnice.
Aceste valori sunt 
înregistrate în RINF

Autorizarea 
vehiculului:
Solicitantul 

efectuează evaluarea 
conformitatii si de risc 

cu ONFR.
Concluziile sunt 
înregistrate în 

autorizația vehiculului 
ca condiții de utilizare 

și în ERATV

Verificare 
compatibilității cu 
calea (procedură 

care nu face nu face 
parte din AV):

Administratorul de 
infrastructură 

compară valorile ETCS 
și compatibilitatea 

sistemelor radio între
RINF și ERATV.



Demonstrarea compatibilităţii ETCS

Autorizarea
vehiculului 

pentru zona 
de utilizare1 Compatibilitat

ea cu ruta2 Consemnarea 
in RINF a 
sectiilor cu 

ETCS3

Autorizarea vehiculului 
pentru zona de utilizare 

inclusiv ETCS la bord

Verificări necesare pentru 
demonstrarea compatibilităţii cu

tipul de instalație din cale 
(organisme notificate și, dacă e 
posibil testare în laboratoare)

Cu 4RP, „subsistemul de bord al CCS” face parte din
procesul de autorizare a vehiculului

ETCS pe calea ferată supus aprobării ERA - sistemele complet
compatibile pot fi utilizate pentru a confirma compatibilitatea

Procesul de demonstrare a 
compatibilităţii ETCS



Schimbări

Actualizare STI CCS 2022/23: evoluție compatibilă a ERTMS, cu 
scopul de a spori drastic competitivitatea feroviară

 Dacă suntem serioși în privința unui sistem european, trebuie să cădem 
de acord asupra unui cadru pentru diferitele inițiative – trebuie să 
coordonăm rezultatele și să asigurăm coerența abordării.

 Comisia Europeană, împreună cu ERA și S2R, pregătește o lucrare cu 
viziunea sa pentru viitoarea arhitectură a sistemului CCS

 Soluțiile inovatoare vor fi concepute și validate în SHIFT2RAIL



Întrebări?
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