
 

 

Autoritatea Rutieră Română, instituţie cu atribuţii şi contribuţii 
în domeniul siguranţei rutiere 

 

 

           Între studiul sociologic privind ,,Percepţia asupra regulilor de circulaţie pe reţeaua 
rutieră şi evaluarea comportamentului uman în traficul rutier din România,, şi 

contribuţia la realizarea ,,Unui spaţiu european de siguranţă rutieră 

 

         Având în vedere: 

        - obiectivul Comisiei Europene, de crearea unui spaţiu comun de siguranţă rutieră, pentru 
care au fost stabilite orientări în domeniul politicii de siguranţă rutieră pentru Decada 
Siguranţei Rutiere  2011-2020; 

       - propunerea Comisiei Europene de menţinere a obiectivului privind reducerea la 
jumătate a numărului total de decese în accidentele rutiere în Uniunea Europeană până 
în anul 2020; 

       - precum şi propunerile privind măsurile de acţiune privind îmbunătăţirea siguranţei 
rutiere din România, cuprinse în proiectul de Strategie Naţională de Siguranţă Rutieră, 

         în luna iulie 2014, a fost realizat un Studiu sociologic, pe probleme privind percepţia 
asupra regulilor de circulaţie pe reţeaua rutieră şi evaluarea comportamentului uman în 
traficul rutier din România, al cărui beneficiar este Autoritatea Rutieră Română. Acest 
studiu a fost realizat cu scopul de a stabili direcţii de acţiune pentru Autoritatea Rutieră 
Română – A.R.R  în scopul creşterii siguranţei rutiere prin exercitarea eficientă a 
atribuţiilor pentru care a fost desemnată ca organism specializat al Ministerului 
Transporturilor, în special pentru domeniul factorului uman. 

         Cercetarea s-a realizat pe un eşantion de 1500 de persoane adulte, în vârstă de 18 ani şi 
peste această vârstă, dintre care 750 de persoane chestionate sunt de profesie 
conducători auto profesionişti, iar celelalte 750 de persoane sunt conducători auto 
amatori. 

         Chestionarul întrebuinţat a fost unul destul de complex, care a vizat obiectivele 
strategice propuse de Comisia Europeană a fi avute în vedere pentru îmbunătăţirea 
sistemului siguranţei rutiere – om, vehicul, infrastructură rutieră, realizând că oricare ar 
fi măsurile tehnice adoptate, eficienţa politicii în domeniul siguranţei rutiere depinde în 



cele din urmă de comportamentul uman şi că educaţia, instruirea şi aplicarea regulilor 
sunt esenţiale. 

 

Siguranţa rutieră şi statutul de organism tehnic specializat al Autorităţii Rutiere 
Române – A.R.R. în acest domeniu 

 

          Pentru a înţelege implicarea Autorităţii Rutiere Române, alături de alte instituţii, în 
efortul depus pentru îmbunătăţirea siguranţei rutiere, este necesar, în primul rând, să 
trecem în revistă atribuţiile specifice exercitate în domeniul factorului uman: 

- autorizarea şcolilor de conducători auto şi a instructorilor auto; 
- asigurarea sistemului informatic în vederea atestării profesionale a personalului de 

specialitate din domeniul transporturilor rutiere, precum şi pentru eliberarea 
certificatelor/atestatelor profesionale; 

- eliberarea certificatelor/atestatelor profesionale pentru persoanele desemnate să 
conducă permanent şi efectiv activităţi de transport rutier, pentru conducătorii auto 
care efectuează transport rutier de mărfuri şi/sau transport rutier de persoane, pentru 
conducătorii auto care efectuează transporturi de mărfuri agabaritice şi/sau 
periculoase, pentru conducătorii auto care efectuează transport în regim de taxi, 
pentru consilierii de siguranţă rutieră, precum şi pentru profesorii de legislaţie rutieră 
şi instructorii de conducere auto, în baza reglementărilor emise de Ministerul 
Transporturilor; 

- desfăşurarea activităţilor de formare, atestare, instruire şi perfecţionare profesională 
a auditorilor de siguranţă rutieră; 

- asigurarea activităţii de registru pentru auditorii de siguranţă rutieră; 
- eliberarea atestatelor pentru auditorii de siguranţă rutieră şi aplicarea sancţiunilor 

disciplinare acestora în raport cu gravitatea abaterii; 
- eliberarea cartelelor tahografice conducătorilor auto, întreprinderilor, personalului 

abilitat cu efectuarea controlului privind respectarea prevederilor Ordonanţei 
Guvernului nr. 37/2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind 
perioadele de conducere, pauzele şi perioadele de odihnă ale conducătorilor auto şi 
utilizarea aparatelor de înregistrare a activităţii acestora, aprobată cu modificări prin 
Legea nr. 371/2007 , cu modificările şi completările ulterioare, şi operatorilor 
economici autorizaţi, conform reglementărilor legale, 

şi să precizăm că Autoritatea Rutieră Română joacă un rol foarte important şi în  
funcţionarea celorlalte elemente ale sistemului de siguranţă rutieră – vehicul şi 
infrastructura rutieră - prin exercitarea atribuţiilor privind: 

- participarea în comisiile de clasificare a autocarelor şi autobuzelor pe stele şi 
categorii; 



- gestionarea efectuării evaluării de impact asupra siguranţei rutiere, auditului de 
siguranţă rutieră, inspecţiei de siguranţă. 

 

Percepţia şoferilor privind siguranţa rutieră şi principalele măsuri considerate   de 
şoferi a fi luate pentru îmbunătăţirea siguranţei rutiere şi a prevenirii accidentelor 

 

             Sursă: Sondaj  

 

 Şoferi profesionişti: În opinia dumneavoastră, se acordă suficientă atenţie siguranţei rutiere în România? 

 

 

 

 

 

 

 



 

Şoferi profesionişti: În opinia dumneavoastră, ce măsuri consideraţi că ar trebui luate în vederea 
îmbunătăţirii siguranţei rutiere în localităţile în localităţile lineare? 

 

 

 

 

Şoferi amatori: În opinia dumneavoastră, în ce  măsură vi se par eficiente următoarele măsuri de 
prevenire a accidentelor rutiere? 

 



Statistici privind dinamica accidentelor rutiere şi percepţia privind cauzele producerii 
acestora de către şoferii profesionişti şi cei amatori 

 

     Dinamica accidentelor – Sursa: Poliţia Română 

 

       

 

 

 

Situaţia privind dinamica accidentelor de circulaţie în anul 2012 comparativ cu anul 2011 

V. Dinamica accidentelor de circulaţie înregistrate 
(01.01.-30.06.) 

2011 2012 (+/-) % 

A. Accidente grave de circulaţie 

- TOTAL 3939 3934 -5 -0,13% 

- morţi 846 778 -68 -8,04% 

- răniţi grav 3743 3786 43 1,15% 

- răniţi uşor din accidente grave 1427 1528 101 7,08% 

B. Accidente uşoare 

- TOTAL 7331 7834 503 6,86% 

- răniţi uşor din accidente uşoare 8929 9490 561 6,28% 

C. Accidente cu pagube materiale 

- TOTAL 38157 33481 -4676 -12,25%

 



 

 

 

 

 



 

 

Percepţia şoferilor privind principalele cauze ale producerii accidentelor 

Sursă: Sondaj  

 

Şoferi profesionişti: În opinia dumneavoastră, care sunt principalele cauze ale accidentelor rutiere? 

 

 



Şoferi amatori: În opinia dumneavoastră, care este principala cauză a accidentelor rutiere? 

 
 

 

 

 

Obiective europene strategice în siguranţa rutieră 

 

          La nivel european au fost identificate şapte obiective pentru Deceniul Siguranţei 
Rutiere 2011-2020 după analizarea rezultatelor celui de treilea Program European de 
Acţiune pentru Siguranţa Rutieră pentru care statele membre trebuie să adopte propriile 
măsuri ce trebuie continuate pentru domeniile: 

- 1.Îmbunătăţirea gradului de educaţie şi instruire a participanţilor la trafic cu aspecte 
care vizează: 
 
- pregătirea înaintea examinării în vederea obţinerii permisului de conducere; 
- examenul în vederea obţinerii permisului de conducere; 
- instruirea după obţinerea permisului de conducere. 
 

- 2. Întărirea controlului aplicării normelor rutiere elaborată pe următoarele axe: 

- schimbul transfrontalier de informaţii în domeniul siguranţei rutiere; 

- campanii de control al aplicării normelor; 

- tehnologia auto în serviciul controlului respectării normelor; 



- obiective naţionale în domeniul respectării normelor rutiere, care să fie integrate în 
planuri naţionale de aplicare a normelor, care vizează acţiuni privind schimbul 
transfrontalier de informaţii sau acţiuni privind elaborarea unor strategii comune 
privind siguranţa rutieră incluzând. Posibilitatea introducerii limitatoarelor de viteză 
la bordul vehiculelor comerciale uşoare şi introducerea obligativităţii de a utiliza 
etiloteste antidemaraj în anumite cazuri şi introducerea unor planuri naţionale de 
implementare.  

- 3. O infrastructură rutieră mai sigură care are în vedere extinderea treptată a 
principiilor gestionării siguranţei infrastructurii prin acţiuni care vizează: 
 
- asigurarea fondurilor europene pentru infrastructură doar în condiţiile respectării 
directivelor privind siguranţa rutieră şi siguranţa tunelurilor rutier; 
- aplicarea tuturor principiilor pertinente privind gestionarea siguranţei infrastructurii 
la reţelele de drumuri secundare ale statelor membre, în special prin schimbul de 
bune practici. 
 

- 4. Vehicule mai sigure, domeniu în care se va acţiona în sensul: 
 
- încurajării progresului în domeniul siguranţei active şi pasive a vehiculelor rutiere 
cum sunt motocicletele şi vehiculele electrice; 
- formulării propunerilor în vederea întăririi şi armonizării progresive a inspecţiilor 
tehnice auto şi a controalelor rutiere; 
- analizarea impactului şi a beneficiilor sistemelor cooperative pentru a identifica 
aplicaţiile cele mai avantajoase şi pentru a face recomandări privind măsurile care 
trebuie întreprinse pentru implementarea acestora în mod sincronizat. 
 

- 5. Promovarea tehnologiilor moderne pentru ameliorarea siguranţei rutiere care 
presupune: 
 
- evaluarea fezabilităţii instalării sistemelor de asistenţă pentru conducătorii auto la 
vehiculele comerciale şi autoturismele private, 
- accelerarea implementării sistemului e - Call şi analizarea extinderii domeniului de 
utilizare al acestuia în alte autovehicul 
 

- 6. Creşterea calităţii serviciilor de urgenţă şi post traumatice, domeniu în care este 
necesară: 
 

- stabilirea unei strategii globale de acţiune privind vătămările corporale în accidentele 
rutiere şi primul ajutor. 
 

- 7. Protejarea participanţilor la trafic vulnerabili: motociclişti, biciclişti, pietoni, 
persoane vârstnice cu dizabilităţi, care implică: 

 



           - monitorizarea şi protecţia acestora; 

  - extinderea inspecţiilor  tehnice la vehiculele pe două roţi; 

           - încurajarea realizării unor infrastructuri adecvate pentru aceştia; 

           - intensificarea comunicării şi a dialogului între participanţii la trafic şi autorităţile 
competente. 

 
 
 
Studiul sociologic privind ,,Percepţia asupra regulilor de circulaţie pe reţeaua 
rutieră şi evaluarea comportamentului uman în traficul rutier din România,, 
 

          Obiectivele Studiului au avut în vedere analizarea în profunzime a stadiului actual al 
activităţii de formare şi pregătire continuă a şoferilor auto amatori şi profesionişti prin 
sistemul specializat, existent în România, alcătuit din şcoli de şoferi şi centre de formare 
şi pregătire profesională, care nu sunt destinate doar formării şi pregătirii şoferilor 
profesionişti, ci şi celorlalte categorii de persoane care activează în transporturile auto şi 
exercită atribuţii în domeniul siguranţei rutiere. 

          Concluziile sondajul arată direcţiile în care  Autoritatea Rutieră Română trebuie să 
acţioneze pentru perfecţionarea acestui sistem care trebuie să furnizeze o altă calitate 
privind formarea şi pregătirea persoanelor în vederea obţinerii permisului auto sau în 
ceea ce priveşte formarea sau pregătirea acelora care în fiecare zi contribuie direct la 
asigurarea siguranţei rutiere. 

          Pe lângă chestionarea persoanelor în legătură cu diverse probleme care vizează 
siguranţa rutieră, intervievaţii au fost chestionaţi în mod special, astfel încât studiul 
efectuat să cuprindă şi problematica care vizează obiectivele propuse de Comisia 
Europeană în vederea aplicării de către autoritate a celor mai potrivite măsuri pentru 
atingerea obiectivului general privind reducerea în continuare a numărului de accidente 
rutiere, potrivit atribuţiilor exercitate: 

 

          Îmbunătăţirea gradului de educaţie şi instruire a participanţilor la trafic 

    

Şoferi profesionişti: Să presupunem că aţi avea de investit o sumă importantă pentru întărirea siguranţei 
rutiere. Dumneavoastră, personal cum aţi aloca-o? 

 

 

 



1. Pentru formarea propriului personal 

 

 

2. Pentru formarea şi educarea participanţilor la trafic 

 

 

 

Şoferi profesionişti: Pe o scară de la 1 la 5, unde 1 reprezintă importanţa minimă , iar 5 reprezintă 
importanţa maximă, cât de importante sunt, în opinia dumneavoastră, următoarele aspecte ce ţin de 
siguranţa rutieră? 

 

 

 



3.  Calitatea pregătirii în vederea îmbunătăţirii permisului de conducere 

 

 

         

 

      Şoferi amatori: În opinia dumneavoastră, în ce măsură vi se par eficiente următoarele măsuri de prevenire a 
accidentelor auto? 

 

      Participarea la toate cursurile de legislaţie din cadrul şcolii de şoferi 

 

 

 

 



 

     Participarea la toate şedinţele de condus sub supravegherea instructorului auto 

 

 

 

      

  Participarea la toate cursurile de conducere preventivă 

 

 

 

 

 

 



     

  Respectarea întregii durate a unei şedinţe de condus 

 

 

 

 

         Pentru personalul care are atribuţii în domeniul siguranţei rutiere: 

 

4. Necesitatea  pregătirii profesionale iniţiale şi continue pentru conducătorii de autovehicule cu 
masa maximă autorizată mai mică de 3.5 tone 

 

 

 

 



5. Calitatea  pregătirii profesionale iniţiale şi continue efectuată cu personalul care participă la 
siguranţa rutieră 

 

 

 

 

 Vehicule mai sigure 

Şoferi profesionişti: Să presupunem că aţi avea de investit o sumă importantă pentru întărirea siguranţei rutiere. 
Dumneavoastră, personal cum aţi aloca-o? 

 

Pentru perfecţionarea autovehiculelor  

 

 



Şoferi profesionişti: Dumneavoastră personal, în ce măsură consideraţi că starea tehnică a vehiculului 
contribuie la producerea accidentelor? 

 

 

 O infrastructură rutieră mai sigură 

 

 Şoferi profesionişti: În opinia dumneavoastră, în ce măsură starea infrastructurii rutiere contribuie la   
producerea accidentelor rutiere? 

 

 



 

 Şoferi amatori:  Gândindu-vă la riscul de accidente auto, cât de sigure sunt, în opinia dumneavoastră, 
drumurile din România? 

 

 

 


