DECLARATIE DE POLITICA
IN DOMENIUL SIGURANTEI FEROVIARE PENTRU 2021
Deutsche Bahn Cargo Romania S.R.L. înţelege să-şi asume responsabilitatea faţă de
clienţi, angajati şi nu ȋn ultimul rând in raport cu terţii, pentru partea de sistem corespunzătoare
activităţii sale, precum şi pentru exploatarea in sigurantă a acesteia, pentru controlul riscurilor
asociate, inclusiv din punct de vedere al achiziţiilor cu materiale sau servicii specifice.
Prin termenul de Siguranţă Feroviară, Deutsche Bahn Cargo Romania S.R.L. înţelege, săşi genereze operaţiunile de transport feroviar, fără a crea pericol pentru personalul care
desfăşoară operaţiuni de transport feroviar, pentru bunurile încredinţate la transport, pentru
infrastructura şi vehiculele feroviare, şi nu in ultimul rând in raport cu mediul înconjurător.
Politica de Siguranţă a organizaţiei, este aceea de a desfăşura întreaga activitate în
domeniul transportului feroviar în deplină concordantă cu prevederile actelor normative în
vigoare acţionând continuu ȋn a preîntâmpina şi ȋn a elimina, toate riscurile asociate şi respectiv
urmările ce pot surveni, din accidente sau incidente feroviare sau incendii.
Managementul organizatiei asigura toate resursele necesare activitatilor de instruire,
perfectionare, intretinere material rulant, astfel incat activitatile organizatiei sa se desfasoare in
conditii de siguranta.
De asemenea, constituie Politică de Siguranţă a organizaţiei, luarea tuturor măsurilor de
protecţie a clienţilor, angajaţilor şi terţilor, a bunurilor încredinţate la transport, vătămări de
persoane în general pe parcursul transportului sau pe perioada derularii operatiunilor în
incintele proprii, sau pentru a preântâpina efecte negative, asupra mediului.
Deutsche Bahn Cargo Romania S.R.L., este preocupată de menţinerea şi creşterea
nivelului de Siguranţă, urmărind respectarea cerinţelor în domeniul Siguranţei şi îmbunătăţirea
continuă a calităţii transporturilor feroviare produse. Este responsabilă pentru realizarea în
condiţii de Siguranţă, a activitaţii pentru care a fost eliberată Licenţa de transport feroviar,
Siguranţa operaţiunilor de transport fiind primordiala, în raport cu oricare alte cerinţe de ordin
comercial, operaţional. Toţi angajaţii Deutsche Bahn Cargo Romania S.R.L. sunt pe deplin
responsabili pentru Siguranţa propriilor acţiuni sau inacţiuni, precum şi pentru efectele ce le
produc sau le pot produce în activitatea de transport feroviar.
Furnizorii feroviari de servicii şi produse, contractaţi de noi, sunt obligaţi contractual, să
respecte cerinţele privind Siguranţa feroviară şi sunt Responsabili pentru Siguranţa propriilor
acţiuni sau inacţiuni, precum şi pentru efectele ce le genereaza sau le pot genera in legatura cu
activitatea de trasport feroviar
Politica de siguranta feroviara este specifica tipului de transport feroviar de marfuri si manevra
pe infrastructura publica si privata si este in concordanta cu obiectivele de siguranta.
Declaratia de Politica SMS, Deutsche Bahn Cargo România SRL,
este comunicata intregului personal al organizatiei, prin afisare si instruire.
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