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Anca Boagiu

Ministrul Transporturilor
şi Infrastructurii

Siguranţa rutieră trebuie să facă pasul convingător de la statutul de
statistică (şi sursă pentru ştirile de la ora 17.00) la cel de politică
publică.
În 2010, numărul de persoane, care şi-au pierdut viaţa în accidente de
circulaţie pe drumurile Uniunii Europene, a depăşit cifra de 30.700,
ceea ce înseamnă că, in ultimul deceniu, nu a fost atins obiectivul
European de reducere la jumătate a numărului total de 54.000 de
victime ale accidentelor rutiere.
Faptul că această ţinta s-a dovedit prea ambiţioasă, înseamnă şi că
reuşita României de a reduce, in anul 2010, numărul deceselor din
accidente rutiere la 2300, cu doar 13% faţă de anul anterior, nu a
fost suficientă.
Viteza excesivă rămâne în continuare, principala cauză a accidentelor
rutiere soldate cu decese. Acest lucru ne arată că cea mai mare
provocare, pentru orice strategie naţională viitoare, o reprezintă
schimbarea atitudinii conducătorului auto şi responsabilizarea
participanţilor la trafic.
În calitate de Ministru al Transporturilor şi Infrastructurii şi
Preşedinte al Consiliului Interministerial pentru Siguranţă Rutieră, am
declarat anul 2011, Anul siguranţei cetăţeanului în transporturi.
Este doar începutul implicării României în programele dedicate
Decadei ONU pentru acţiuni în siguranţa rutieră 2011-2020
şi îmi propun ca la sfârşitul fiecărui an să putem proba, în cifre,
rezultatul eforturile instituţiilor implicate în acest proces.
În acest context, prezentul Raport privind activitatea Consiliului
Interministerial pentru Siguranţă Rutieră este o bună evaluare
de etapă.
Aşadar, vă invit ca, prin eforturile noastre comune, să îmbunătăţim
siguranţa rutieră pe drumurile din România, întrucât responsabilitatea pentru siguranţa rutieră este a noastră, a tuturor.

Raport privind activitatea Consiliului Interministerial pentru Siguranţa Rutieră

6

Toţi răspundem pentru siguranţa rutieră

Raed Arafat

Ministrul Secretar de Stat
în Ministerul Sănătăţii Publice

Siguranţa rutieră începe cu prevenirea accidentelor care,
deşi pare, la prima vedere, o acţiune costisitoare, rămâne cea
mai eficientă modalitate de reducere a numărului victimelor
accidentelor rutiere.
Prevenirea este o acţiune continuă care durează ani de zile, iar
impactul ei se observă în special pe termen mediu sau lung.
Din păcate însă, nimeni nu a reuşit încă să reducă accidentele
rutiere la zero. Ele continuă să aibă loc şi în cele mai avansate
ţări din lume.Acesta este motivul pentru care, pe lângă acţiunile
de prevenire, trebuie dezvoltat sistemul de intervenţie care
să ducă la reducerea mortalităţii şi a invalidităţii ca rezultat al
accidentelor rutiere.
România a reuşit să construiască un sistem de urgenţă integrat
performant care şi-a dovedit eficienţa pe parcursul anilor.
Înfiinţarea numărului unic de apel 112, implicarea pompierilor în
acordarea primului ajutor prin SMURD, înfiinţarea echipajelor
de salvare aeriană în colaborare cu Inspectoratul General de
Aviaţie din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor,
dezvoltarea şi ridicarea nivelului calitativ al sistemului integrat
de asistenţă medicală de urgenţă prin dotarea serviciilor
de ambulanţă, al SMURD şi al unităţilor de primiri urgenţe,
înfiinţarea sistemelor de telemedicină în domeniul urgenţei,
reprezintă doar o parte din măsurile luate de statul român
pentru creşterea siguranţei cetăţeanului. Astfel, reducerea
impactului accidentelor rutiere se face prin măsuri complexe,
începând cu prevenirea şi educaţia şi terminând cu reabilitarea
victimelor accidentelor rutiere şi redarea lor societăţii.
Chiar dacă nu putem să afirmăm că am reuşit pe deplin în
această misiune, putem afirma că am realizat paşi importanţi şi
că vom continua în acest sens.
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Lucian Diniţă

Director Direcţia Rutieră din
cadrul Inspectoratului General al
Poliţiei Române

Creşterea gradului de siguranţă
rutieră este unul dintre obiectivele
principale ale Poliţiei Rutiere, care îşi
concentrează eforturile în vederea
reducerii numărului şi consecinţelor
accidentelor de circulaţie, atât prin
activităţi educative, cât şi prin acţiuni
de combatere fermă a abaterilor
rutiere care constituie principale
cauze generatoare de asemenea
evenimente.
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1.

ARGUMENT

În comunicarea Comisiei Europene către Parlamentul European,
Consiliu, Consiliul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor
- Pentru un spaţiu european de siguranţă rutieră: orientări pentru
politica de siguranţă rutieră – se arată că:
- siguranţa rutieră este o problemă socială de importanţă majoră;
- peste 35.000 de persoane şi-au pierdut viaţa pe drumurile Uniunii
Europene în anul 2009, adică echivalentul populaţiei unui oraş de
dimensiuni medii, şi nu mai puţin de 1.500.000 de persoane au fost
rănite;
- costurile sociale
sunt imense, reprezentând aproximativ
130 miliarde de euro în 2009.
În comunicarea Comisiei, despre: Europa 2020 – O strategie
europeană pentru o creştere inteligentă, durabilă şi favorabilă incluziunii,
se preciza faptul că:
- siguranţa rutieră va juca un rol important în viitoarea Carte Albă
privind politica în domeniul transporturilor 2010 - 2020, deoarece
reducerea numărului victimelor din accidentele rutiere este esenţială
pentru îmbunătăţirea performanţelor sistemului de transport şi pentru
a răspunde nevoilor şi aşteptărilor cetăţenilor şi ale companiilor;
- este necesară o abordare integrată, holistică şi corelată, care să
aibă în vedere şi legătura cu alte obiective strategice, încât politicile
în domeniul siguranţei rutiere la nivel local, naţional, european sau
internaţional să integreze obiective conexe ale altor politici şi invers.
De asemenea, Comisia a subliniat că este necesar ca orientările
propuse pentru politica din domeniu să ţină cont de rezultatele
obţinute în cadrul celui de al 3-lea Program de acţiune pentru siguranţa
rutieră 2001 – 2010.
Pe fondul constatărilor privind rezultatele măsurilor, care au vizat
creşterea siguranţei participanţilor la trafic şi a faptului că obiectivul de
a reduce la jumătate numărul deceselor în accidentele rutiere, pentru
perioada 2001-2010, nu s-a îndeplinit (numărul deceselor în Uniunea
Europeană scăzând doar cu 35% până în 2010) Comisia Europeană a
decis elaborarea unor orientări noi menţinând obiectivul principal, de
reducere a numărului deceselor din accidentele rutiere cu 50% faţă de
perioada amintită.
În ciuda unor progrese care s-au obţinut, în domeniul siguranţei
rutiere, eforturile trebuie continuate şi intensificate.
În acest sens, noile orientări europene pentru politica de siguranţă
rutieră, până în 2020, urmăresc:
-instituirea unui cadru structural şi coerent de cooperare pe baza
celor mai bune practici din statele membre, condiţie esenţială pentru
implementarea eficientă a orientărilor pentru politica de siguranţă
rutieră în perioada 2011 - 2020;
-elaborarea unei strategii privind prevenirea, vătămările şi acordarea
primului ajutor pentru a răspunde nevoii stringente şi tot mai acute de
a reduce numărul accidentelor rutiere cu vătămări corporale;
-creşterea siguranţei participanţilor la trafic, vulnerabili, în special
a tinerilor şi motocicliştilor, statisticile privind acest tip de accidente
fiind îngrijorătoare.

Este necesară o abordare integrată, holistică şi corelată, care
să aibă în vedere şi legătura cu alte obiective strategice, încât
politicile în domeniul siguranţei rutiere la nivel local, naţional,
european sau internaţional să integreze obiective conexe ale altor
politici şi invers.

Europa 2020 – O strategie europeană pentru o creştere inteligentă,
durabilă şi favorabilă incluziunii
- siguranţa rutieră va juca un rol important în viitoarea Carte
Albă privind politica în domeniul transporturilor 2010 - 2020;
- este necesară o abordare integrată, holistică şi corelată, care
să aibă în vedere şi legătura cu alte obiective strategice, încât
politicile în domeniul siguranţei rutiere la nivel local, naţional,
european sau internaţional să integreze obiective conexe ale
altor politici şi invers.

Pentru un spaţiu european de siguranţă rutieră: orientări pentru
politica de siguranţă rutieră:
- siguranţa rutieră este o problemă socială de importanţă majoră;
- peste 35.000 de persoane şi-au pierdut viaţa pe drumurile
Uniunii Europene în anul 2009, adică echivalentul populaţiei
unui oraş de dimensiuni medii, şi nu mai puţin de 1.500.000
de persoane au fost rănite;
- costurile sociale sunt imense, reprezentând aproximativ 130
miliarde de euro in 2009.„
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2.

PREMISE

În România, Consiliul Interministerial pentru Siguranţa Rutieră
(C.I.S.R) organ consultativ al Guvernului, fără personalitate juridică,
asigură concepţia şi coordonarea pe plan naţional, a activităţilor privind
îmbunătăţirea siguranţei rutiere, desfăşurate de organele de specialitate
ale administraţiei publice şi alte instituţii şi organizaţii cu atribuţii în
acest domeniu. De asemenea, C.I.S.R asigură analiza şi evaluarea
politicilor specifice, pe baza Strategiei Naţionale de siguranţă rutieră.
La sfârşitul anului 2010, a fost finalizată Strategia Naţională pentru
Siguranţa Rutieră 2011-2020 şi Programul cadru aferent al acţiunilor
pentru punerea în practică a acesteia.
În consens cu deciziile şi obiectivele stabilite la nivel european,
în cadrul Delegaţiei Permanente a C.I.S.R (structura executivă a
Consiliului) au fost stabilite obiectivele strategice valabile şi pentru
România şi au fost preluate în Proiectul Hotărârii de Guvern pentru
aprobarea Strategiei Naţionale de Siguranţă Rutieră pe perioada 20112020, şi respectiv în Programul acţiunilor prioritare de siguranţă rutieră
pentru perioada 2011-2020.
Obiectivul central al Strategiei Naţionale este ca România să devină
o ţară sigură din punct de vedere al traficului rutier pentru cetăţenii
ei, pentru investitori şi turişti, pentru cei care o tranzitează, prin
reducerea progresivă, cu 50% , în perioada 2011-2020, a numărului
victimelor accidentelor rutiere.
În conformitate cu prevederile art.4 din Hotărârea de organizare
şi funcţionare a CISR, ministrul transporturilor şi infrastructurii, în
calitatea sa de preşedinte al Consiliului Interministerial de Siguranţa
Rutieră, are obligaţia de a prezenta semestrial guvernului informări cu
privire la activitatea consiliului.
Unul dintre principalele domenii de activitate ale C.I.S.R constă în
educarea şi instruirea participanţilor la traficul rutier şi desfăşurarea de
campanii de sensibilizare a acestora, cu scopul îmbunătăţirii siguranţei
rutiere.
Pentru a ne putea înscrie în graficul comun, stabilit de statele
membre UE, privind reducerea numărului de victime produse în
accidentele rutiere şi luându-se în considerare importanţa acordată
factorului uman pentru îmbunătăţirea siguranţei rutiere, în programele
de acţiuni în anul 2011, s-a pus un accent deosebit pe conştientizarea
tuturor participanţilor la trafic în legătură cu responsabilitatea fiecăruia
de a cunoaşte, a respecta regulile care concură la siguranţa rutieră şi
de a întări respectarea acestora, atât prin intervenţiile structurilor ce
alcătuiesc C.I.S.R, cât şi prin ale celor care reprezintă societatea civilă
din domeniu.
Îmbunătăţirea gradului de educaţie şi instruire a participanţilor la
trafic este unul dintre cele şapte obiective strategice, unanim acceptate,
atât la nivel european pentru acest deceniu, cât şi la nivel naţional,
obiectiv strategic pentru care au fost propuse şi identificate măsuri
corespunzătoare, incluse în Proiectul de Strategie Naţională de
Siguranţă Rutieră.

Măsurile legislative adoptate, dar şi cele care sunt pe cale de a fi
adoptate în domeniul transporturilor, cu privire la siguranţa rutieră
(auditul de siguranţă, instruirea/pregătirea şi examinarea conducatorilor
auto profesionişti în mod special şi personalului cu atribuţii în siguranţa
rutieră) sunt cuantificabile prin indicatorii de siguranţă rutieră.
În cadrul consultărilor din cadrul Delegaţiei permanente a C.I.S.R,
experţii au subliniat necesitatea îmbunătăţirii calităţii sistemelor
de acordare a permiselor de conducere, de instruire şi pregătire,
considerând că o atentie deosebită trebuie acordată tinerilor
conducători auto şi de vehicule şi în special, începătorilor.

La nivel european şi naţional, pentru deceniul actual, îmbunătăţirea
gradului de educaţie şi instruire a participanţilor la trafic este unul
dintre cele şapte obiective strategice unanim acceptate.

România trebuie să devină o ţară sigură din punct de vedere al
traficului rutier pentru cetăţenii ei, pentru investitori şi turişti, pentru
cei care o tranzitează, prin reducerea progresivă, cu 50%, în perioada
2011-2020, a numărului victimelor accidentelor rutiere.

Raport privind activitatea Consiliului Interministerial pentru Siguranţa Rutieră

10

3.

Rolul hotărâtor al factorului uman în siguranţa rutieră

Participantul la trafic reprezintă prima verigă şi cea mai complexă în
lanţul siguranţei rutiere. Analizând factorii care contribuie la realizarea
unei siguranţe rutiere satisfăcătoare, constatăm că există o legătură
intrinsecă între om, drum şi maşină, dar că, în cele din urmă, factorul
decizional ramâne factorul uman, care îi poate menţine şi pe ceilalţi în
parametrii optimi, îi poate îmbunătăţi în funcţie de caz sau dimpotrivă.
Dar, oricare ar fi măsurile tehnice luate, eficienţa politicii în domeniul
siguranţei infrastructurii şi prevenţiei rutiere, depind în cele din urmă
de comportamentul participantului la trafic, care este hotarâtor.
De asemenea, din statistici rezultă că eroarea factorului uman este
prima cauză a accidentelor rutiere.
De aceea, educaţia, instruirea şi aplicarea regulilor existente sunt
esenţiale. Sistemul de siguranţă rutieră trebuie să ţină cont de eroarea
umană şi de comportamentul necorespunzător şi să îl corecteze pe
cât posibil.
Din acest motiv, în semestrul l 2011, instituţiile statului, în special
cele cu atribuţii în siguranţa rutieră, au desfăşurat o serie de acţiuni şi
au luat măsuri care abordează, aproape complet, domeniul factorului
uman în siguranţa rutieră.
Campaniile naţionale, simpozioanele, seminariile, conferinţele de
presă organizate, precum şi materialele informative, oferite în trafic
sau unor categorii de personal care activează în domeniu, precum şi
alte manifestări organizate de instituţiile abilitate ale statului, au avut
în vedere şi antrenarea societăţii civile şi a participanţilor la trafic, în
general.
Acţiunile organizate în semestrul l/2011 s-au adresat tuturor
categoriilor de participanţi, beneficiari ai acţiunilor de educare şi
instruire privind îmbunătăţirea siguranţei rutiere în scopul micşorării
numărului de accidente, cunoscut fiind faptul că, prevenţia este măsura
cea mai la îndemână şi cu şansele cele mai mari de succes pentru
sensibilizarea acestora în legătură cu respectarea regulilor de circulaţie.
Credem că, o mai bună cunoaştere a legislaţiei în domeniu, de către
o masă mai largă de participanţi la traficul rutier şi a eforturilor depuse
de autorităţile publice ar fi fost de dorit. Astfel, efectele produse de
acţiunile de instruire şi educare asupra participanţilor la trafic ar fi fost
mult mai eficiente în raport cu efortul depus de specialiştii şi voluntarii
participanţi la acţiunile desfăşurate în acest scop.

În semestrul I/2011, acţiunile organizate s-au adresat
tuturor categoriilor de participanţi la traficul rutier,
beneficiari ai acţiunilor de educare şi instruire privind
îmbunătăţirea siguranţei rutiere în scopul micşorării
numărului de accidente, cunoscut fiind faptul că, prevenţia
este măsura cea mai la îndemână şi cu şansele cele mai
mari de succes pentru sensibilizarea acestora în legătură
cu respectarea regulilor de circulaţie.

Eforturile depuse de autorităţile publice privind acţiunile
de instruire şi educare ar trebui să fie cunoscute de o
masă mai largă a participanţilor la traficul rutier, astfel
încât acţiunilor de instruire şi educare ar fi mai eficiente
în raport cu efortul depus de specialişti şi voluntarii
participanţi la acţiunile derulate.
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4.

Obiectivele acţiunilor derulate în semestrul l/2011

Acţiunile derulate în 2011 au vizat în principal:
- formarea deprinderilor corecte de a conduce vehicule şi analiza
activităţii şcolilor de conducere auto;
- îmbunătăţirea formării instructorilor auto/profesorilor de legislaţie
şi a celorlalte persoane cu atribuţii în siguranţa circulaţiei rutiere şi
creşterea exigenţei examinării acestora prin eliminarea factorului
subiectiv, respectiv introducerea examinării electronice a cunoştinţelor
teoretice, condiţie esenţială pentru promovarea în vederea susţinerii
probei practice, în cazul instructorului, al cărui obiectiv final era
obţinerea atestatului profesional şi asigurarea accesului la profesie;
- îmbunătăţirea formei şi conţinutului cursurilor de instruire/
formare din şcolile de conducători auto în vederea obţinerii permisului
de conducător auto amator, dar şi a celui de profesionist;
- îmbunătăţirea activităţii de formare iniţială şi de pregătire continuă
a conducătorilor auto prin sporirea exigenţelor privind efectuarea
controalelor desfăşurate în şcolile şi centrele de pregătire profesională
continuă şi examinarea candidaţilor pe calculator;
- formarea/pregătirea continuă a tuturor celor care deţin funcţii
în domeniul siguranţei rutiere şi îmbunătăţirea acestei activităţi
prin examinarea cunoştinţelor dobândite de aceştia, prin eliminarea
elementului subiectiv, respectiv introducerea unei probe eliminatorii
pe calculator;
- pregătirea continuă a personalului care concură la siguranţa rutieră
şi implementarea acesteia ca parte a politicii de securitate în muncă a
companiilor;
- investiţia în calitate, prin modernizarea bazei didactice pentru
formarea conducătorilor auto pr ofesionişti,;
- responsabilitatea şcolilor de conducători auto între obligaţie legală
şi realitate cotidiană;
- prevenţia şi educaţia rutieră, condiţii obligatorii pentru siguranţa
pe drumurile publice;
- rolul educaţiei şi locul Poliţiei Rutiere în prevenirea accidentelor şi
îmbunătăţirea siguranţei rutiere;

- responsabilitatea examinatorului auto pentru siguranţă şi disciplină
în traficul rutier;
- evaluarea medico-psihologică a candidaţilor în vederea obţinerii
permisului de conducere auto, a personalului cu atribuţii în siguranţa
circulaţiei şi influenţa acestui factor asupra siguranţei rutiere;
- problematica asigurărilor din domeniul auto;
- costurile reale ale unui accident rutier din perspectiva deciziilor de
reducere a cheltuielilor de mentenanţă a autovehiculelor;
- formarea şi exersarea abilităţilor privind acordarea primului ajutor
în caz de accident, începând de la cei cu vârsta preşcolară, prin metode
adecvate vârstei acestora şi până la cei din învăţământul preuniversitar
şi apoi la cei cuprinşi în sistemul universitar;
- îmbunătăţirea legislaţiei privind siguranţa rutieră prin iniţiative
legislative ale instituţiilor cu atribuţii în domeniu;
- aplicarea consecventă şi nediscriminatorie a legislaţiei în vigoare
de către instituţiile statului cu atribuţii de control atât în siguranţa
circulaţiei pe drumurile publice, cât şi în asigurarea desfăşurării
activităţii de inspecţie şi control de stat în ceea ce priveşte activitatea
de transport rutier comercial prin respectarea reglementărilor interne
şi internaţionale din domeniu.
- alinierea procedurilor legislaţiei naţionale în domeniu cu cele
europene.

Raport privind activitatea Consiliului Interministerial pentru Siguranţa Rutieră

12

5.Desfăşurarea activităţilor educative şi de instruire a
participanţilor la traficul rutier şi modalităţi de exprimare

Activitatea de educare şi instruire a participanţilor la traficul rutier
a îmbrăcat diverse forme de manifestare, de la campanii naţionale la
diverse modalităţi de a acţiona cu scopul bine definit de a sensibiliza
persoanele din grupul ţintă pentru a deveni mai responsabile în ceea ce
priveste siguranţa rutieră.
Manifestările în domeniul siguranţei rutiere s-au derulat atât în
locaţii special amenajate (săli de conferinta, amfiteatre), cât şi în spaţii
informale (zone comerciale, manifestări în aer liber, pe stradă) cu
scopul de a antrena prin acţiunile desfăşurate cât mai multe persoane.
Forma de exprimare a fost diversă, de la analiză şi expunere la acţiuni
interactive în cadrul atelierelor tematice, concursuri pentru cei de
vârstă şcolară, filme realizate în scop instructiv-educativ, realizarea şi
difuzarea unor materiale cu tematică educativă pentru copii, părinti,
bunici, patrule scolare precum şi lansarea unor aplicaţii telefonice
pentru tineri şi mai ales pentru cei mai vulnerabili dintre aceştia,
consumatori de alcool sau droguri, pentru motociclişti, biciclişti şi
utilizatori de mopede.
Acţiunile au fost derulate de CISR, diverse asociatii profesionale
sau studenţeşti. Majoritatea covârşitoare a acestora au avut la bază
programele instituţiilor publice care-l alcătuiesc, iniţiatori fiind
Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, Ministerul Administraţiei şi
Internelor prin Autoritatea Rutieră Română, respectiv Direcţia Rutieră
din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei sau Ministerul Educaţiei,
Cercetării, Tineretului şi Sportului. De asemenea, Consiliul a implicat
şi reprezentanţii societăţii civile, unele acţiuni fiind iniţiate de către
reprezentanţii societăţii civile în parteneriat cu Consiliul, ori sub
coordonarea acestuia.
Activităţile privind educarea participanţilor la trafic s-au derulat atât
în capitală, cât şi în judeţele ţării şi au vizat copii, tineri, cât şi vârstnici,
atât la oraş, cât şi în mediu rural, ţintind, mai întâi, categoriile cele mai
vulnerabile şi mai apoi pe ceilalţi.

Acţiunile au fost derulate de CISR, diverse asociaţii
profesionale sau studenţesti. Majoritatea covârşitoare a
acestora au avut la bază programele instituţiilor publice
care-l alcătuiesc, iniţiatori fiind Ministerul Transporturilor
şi Infrastructurii, Ministerul Administraţiei şi Internelor prin
Autoritatea Rutieră Română, respectiv Direcţia Rutieră din
cadrul Inspectoratului General al Poliţiei sau Ministerul
Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului. De asemenea,
Consiliul a implicat şi reprezentanţii societăţii civile, unele
acţiuni fiind iniţiate de către reprezentanţii societăţii civile
în parteneriat cu Consiliul, ori sub coordonarea acestuia.

Activităţile privind educarea participanţilor la trafic s-au
derulat atât în capitală, cât şi în judeţele ţării şi au vizat
copii, tineri, cât şi vârstnici, atât la oraş, cât şi în mediu
rural, ţintind, mai întâi, categoriile cele mai vulnerabile şi
mai apoi pe ceilalţi.

Raport privind activitatea Consiliului Interministerial pentru Siguranţa Rutieră
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buget

6.

Bugetul acţiunilor de instruire şi educaţie rutieră
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Pentru desfăşurarea programelor de instruire şi educaţie rutieră,
care fac parte din Proiectul Strategia Naţională de Siguranţă Rutieră,
instituţiile statului au obligaţia, conform art.10 din hotărârea de
organizare şi funcţionare a C.I.S.R, de a-şi include în bugetele proprii
resurse financiare necesare, în cadrul sumelor aprobate anual prin legea
bugetului de stat.
Fiind o perioadă de criză, alocările de la Bugetul de stat au lipsit,
iar acţiunile de instruire şi educaţie rutieră s-au derulat din surse
extrabugetare provenite de la instituţii de stat, cu statut de finanţare
extrabugetar – venituri proprii (Autoritatea Rutieră Română din
subordinea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii) iar premierile
elevilor câştigători ai concursurilor pe teme rutiere sau asigurarea
derulării unor acţiuni care au concurat la buna desfăşurare a acestora, de
conştientizare a participanţilor la trafic au fost susţinute cu sprijinul unor
firme private sau reprezentanţi ai societăţii civile.
Aşadar, societăţii civile din domeniu (asociaţii profesionale, nonprofesionale, personalităţi recunoscute în domeniu), i s-au alăturat de
multe ori voluntari, studenţii din asociaţiile studenţeşti de profil de la
Facultatea de Medicină din Bucureşti şi din ţară, precum şi studenţi de la
Institutul Politehnic Bucureşti (aflaţi în activitate practică la Autoritatea
Rutieră Română), care au prestat servicii de concepţie, difuzare a
spoturilor şi filmuleţelor de siguranţă rutieră sau au distribuit materiale
informative de profil, în zone cu trafic intens, asigurând împreună cu
asociaţiile profesionale şi instruirea în domeniul primului ajutor în caz
de accident.
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Pentru desfăşurarea programelor de instruire şi educaţie
rutieră, care fac parte din Proiectul Strategia Naţională
de Siguranţă Rutieră, instituţiile statului au obligaţia,
conform art.10 din hotărârea de organizare şi funcţionare
a C.I.S.R, de a-şi include în bugetele proprii resurse
financiare necesare, în cadrul sumelor aprobate anual prin
legea bugetului de stat.
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7. Concluzii şi măsuri preconizate

Accesul
în sistem

Înţelegerea
accidentelor şi a
riscurilor

CĂLĂTORIE
SIGURĂ
Utilizatori prevăzători
şi care respectă legea
Viteze mai sigure (mult
mai tolerante faţă de
erorile umane)
Toleranţa umană
la forţa fizică

Sprijin educaţional
şi informaţional
pentru utilizatorii
drumurilor

Vehicule
mai sigure

Acţiunile desfăşurate au creat posibilitatea identificării unor
probleme asupra cărora trebuie concentrate eforturile pentru a
înregistra progrese în îmbunătăţirea activităţii siguranţei rutiere şi a
promovării unor iniţiative noi, cum ar fi:
- îmbunătăţirea procesului de evaluare psihologică a candidaţilor
în vederea obţinerii permisului auto prin stabilirea profilului acestora
şi condiţionarea accesului la şcolarizare a candidaţilor care prezintă
riscuri comportamentale majore, precum şi personalizarea consilierii/
formării candidatului în cadrul şcolilor de şoferi;
- promovarea programelor de conducere preventivă, de consiliere/
reabilitare psihologică pentru şoferii care încalcă prevederile legale
privitoare la viteză şi la consumul de alcool la volan, de recalibrare a
comportamentului conducătorilor auto-problemă;
- îmbunătăţirea managementului integrat prin creşterea calităţii
intervenţiei post-accident, în cazul victimelor care rămân cu sechele
în urma accidentelor rutiere, iar asistenţa va consta în terapie
ocupaţională şi va viza inclusiv modificarea spaţiului vital, personal,
urban şi instituţional, în sensul facilitării accesului persoanelor cu
dizabilităţi, capacitatea acestora de adaptare şi funcţionare normală;
- acordarea de asistenţă psihologică post-traumatică supravieţuitorilor, rudelor şi apropiaţilor victimelor accidentelor de circulaţie în
faza acută;
- îmbunătăţirea procedurilor de aducere la cunoştinţa rudelor şi
a apropiaţilor victimelor accidentelor de circulaţie a decesului celor
dragi;
- managementul activ al stresului în siguranţa circulaţiei;
- preluarea şi armonizarea bunelor practici în domeniul siguranţei
rutiere, prin colaborarea cu organismele cu atribuţii în siguranţa
traficului rutier din statele care înregistrează rezultate deosebite în
acest domenii;

Drumuri şi margini ale
drumurilor mai sigure
(mult mai tolerante faţă
de erorile umane)

Aplicarea
regulilor
rutiere

- intensificarea comunicării şi informării în domeniul siguranţei
rutiere şi cooptarea în parteneriat a mass-mediei pentru promovarea
măsurilor de informare şi educaţie rutieră;
- lărgirea bazei parteneriale cu companiile private active, care au
responsabilităţi sociale asumate în domeniul siguranţei, care să-şi
unească eforturile cu instituţiile publice în intensificarea procesului
de conştientizare a importanţei prevenirii accidentelor rutiere prin
instruirea şi educarea participanţilor la traficul rutier;
- prevenirea accidentelor rutiere prin educaţia continuă a tuturor
celor implicaţi în trafic, indiferent de vârstă sau profesie;
- creşterea gradului de încasare a amenzilor rutiere;
- revizuirea testelor medicale şi psihologice şi includerea unuia
împotriva agresivităţii in trafic precum şi adăugarea testului antidrog
obligatoriu pentru persoanele implicate în incidente şi accidente
rutiere, în vederea completării pe viitor a unor ,,caziere rutiere„.

Acţiunile desfăşurate au creat posibilitatea identificării unor aspecte
asupra cărora trebuie insistat pentru a înregistra progrese în
îmbunătăţirea activităţii siguranţei rutiere şi a promovării unor
iniţiative noi.
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Calendarul acţiunilor privind educarea, instruirea şi
conştientizarea participanţilor la traficul rutier pentru
îmbunătăţirea siguranţei rutiere, derulate în 2011.
Ianuarie

Februarie

Martie

Aprilie

Campania „Alege Viaţa!“
Lansarea Aplicaţiei „Don’t
drink and drive“
„Nu te lăsa condus
de alcool!“
Activităţi interactive cu copii
de grădiniţă şi respectiv, elevi
din unităţile de învăţământ
din Municipiul Bucureşti,
în cadrul cărora au fost
dezbătute teme referitoare
la siguranţa rutieră, însoţite
de demonstraţii de acordare
a „Primului ajutor în caz de
accident“
„Zero alcool la mie!“

Realizarea unui videoclip
pentru conducătorii auto
„Nu te lăsa condus de
alcool!“

Organizarea Campaniei
naţionale de educaţie rutieră
„Atenţie! Circul şi eu!“
În cadrul Parteneriatului
A.R.R cu Asociaţia Siguranţa
Auto s-au desfăşurat activităţi
practice de „Prim ajutor în
caz de accident“
În cadrul „Zilei Poliţiei
Române“ au fost desfăşurate
acţiuni de prevenire pentru
participanţii la trafic de către
toate structurile specializate
ale Poliţiei Rutiere

Organizarea şi desfăşurarea
lucrărilor Grupei de
lucru privind utilizarea
corespunzătoare a termenilor definiţi în Capitolul 1.2
din RID/ADR/ADN (acorduri mărfuri periculoase) din
cadrul CTI/CEE/ONU
Organizarea şi desfăşurarea
Schimbului Multilateral de
Experienţă pe anul 2011
Finalizarea activităţilor practice şi teoretice, desfăşurate
în şcoli, in cadrul Campaniei
naţionale de educaţie rutieră
„Atenţie! Circul şi eu!“
Organizarea şi desfăşurarea
unor activităţi practice de
acordare a „Primului ajutor
în caz de accident“
Proiectul „Împarte drumul“, o
campanie de educaţie rutieră
dedicată responsabilizării
conducătorilor de autovehicule şi motocicliştilor.

Mai
Concursul de desene şi mesaje, adresate conducătorilor auto, de
către elevii participanţi, în cadrul Campaniei naţionale de educaţie
rutieră „Atenţie! Circul şi eu!“
Conferinţei Naţionale ,,Importanţa evaluării medico-psihologice a
personalului cu atribuţii în siguranţa circulaţiei rutiere“
Organizarea Zilei Porţilor Deschise şi a Zilei Naţionale a Şoferului de
către Serviciul Secretariat al Consiliului Interministerial de Siguranţă
Rutieră
Organizarea Campaniei Naţionale de Donare de Sânge „Întinde
o mână de ajutor“
Direcţia Rutieră din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române
a lansat Proiectul „Oboseala un pericol major!“

Iunie
Premierea câştigătorilor concursului de desene din cadrul Campaniei
naţionale de educaţie rutieră “Atenţie! Circul şi eu!“
Organizarea şi lansarea Campaniei Naţionale de „Siguranţă Rutieră şi
Mentenanţa Autovehiculelor în Traficul din România“
Organizarea unei expoziţii tematice de fotografii, intitulată „Accidente
fantomă“ cu ocazia desfăşurării Simpozionului „Cum devii şofer
responsabil“
Realizarea proiectului „Ce faci în caz de accident?“
Coordonarea de către poliţiştii rutieri a fazelor judeţene ale
Concursului Naţional „Educaţie rutieră – Educaţie pentru viaţă“

Raport privind activitatea Consiliului Interministerial pentru Siguranţa Rutieră
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Iulie

August

Septembrie

Octombrie

Concursul „Educaţie rutieră
– Educaţie pentru viaţă“
Expoziţia„O mie de imagini
fac mai mult decât o mie de
cuvinte”
Videoclipul cu tematică
rutieră „Strada nu este pistă
de concurs“
Spotul radio cu tematică
rutieră, “Oboseala la volan“
Lansarea proiectului
„Traversează corect!“

Acţiunea „O zi fără accidente“
A doua parte a Proiectului
„Împarte drumul“

Reluarea Campaniei naţionale
de educaţie rutieră „Atenţie!
Circul şi eu!„
Continuarea acţiunilor
în proiectul „Traversează
corect!“
Realizarea Proiectului „Stop
teribilismului rutier!“

Realizarea videoclipul cu
tematică rutieră “Centura de
siguranţă!“
Organizarea Workshop-ului
„Sănătate şi siguranţă în
transporturile rutiere“
Derularea iniţiativei
„Noaptea Europeană fără
accident”
Continuarea etapei a II–a
a Campaniei naţionale de
educaţie rutieră şcolară:
„Atenţie! Circul şi eu!“
Organizarea celei de a
doua ediţii a Forumului
Internaţional pentru
Siguranţă Rutieră
Spotul radio cu tematică
rutieră, “Centura de siguranţă
salvează vieţi”
pagina 1

atenție!

Vele Orhideea

Noiembrie
Realizarea Conferinţei de încheiere a Campaniei Naţionale pentru
Siguranţă Rutieră şi Mentenanţa Autovehiculelor în traficul din
România
Organizarea unor acţiuni specifice în cadrul zilei Zilei Mondiale a
Comemorării Victimelor Accidentelor Rutiere
Realizarea unui pliant cu recomandări de urmat, în cazul implicării în
accidente de circulaţie în cadrul Proiectului “Ghidul tău de asigurări
auto”,

Circul și eu!

ATENȚIE! Circul și eu!

Baia Mare

Desene şi mesaje premiate în cadrul Campaniei Naţionale de Educaţie Rutieră

Decembrie
Finalizarea elaborării Raportului de activitate al Consiliului Interministerial de Siguranţă Rutieră pe anul 2011 de către Serviciul Secretariat
al Consiliului Interministerial pentru Siguranţa Rutieră din cadrul
Autorităţii Rutiere Române – A.R.R.
Realizarea Proiectului “Cedează volanul când bei!“
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IANUARIE

Identificarea activităţilor prioritare din domeniul siguranţei circulaţiei
în transporturi care au stat la baza elaborării „Programului naţional
de acţiuni prioritare în domeniul transporturilor“, de către Serviciul
Secretariat al Consiliului Interministerial de Siguranţă Rutieră
împreună cu autorităţile din domeniu, în cadrul iniţiativei Ministrului
Transporturilor şi Infrastructurii, de a declara anul 2011 – Anul
Siguranţei Cetăţeanului în Transporturi. 
ianuarie – februarie

Întocmirea Calendarului acţiunilor de educaţie rutieră pentru
anul 2011 concomitent cu desfăşurarea Campaniei „Alege Viaţa!“
precum şi extinderea parteneriatelor cu reprezentanţii societăţii
civile sau agenţi economici cu atribuţii şi preocupări în domeniu, de
către Direcţia Rutieră din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei
Române. 
ianuarie – februarie

Lansarea Aplicaţiei „Don’t drink and drive“ pentru tinerii conducători

Difuzarea unor videoclipuri filmuleţe cu tematică rutieră de către
televiziunile locale (judeţele: Brăila, Sibiu, Suceava, Cluj, ş.a) prin grija
Serviciului Secretariat al Consiliului Interministerial de Siguranţă
Rutieră şi a Direcţiei Rutiere din cadrul Inspectoratului General al
Poliţiei Române.
ianuarie – iunie

În cadrul Parteneriatului, dintre Societatea Studenţilor în Medicină
din Bucureşti si Direcţia Rutieră din cadrul Inspectoratului General
al Poliţiei Române şi Autoritatea Rutieră Română, au fost organizate,
prin Serviciul Secretariat al Consiliului Interministerial de Siguranţă
Rutieră, mai multe activităţi interactive cu copii în grădiniţe şi
respectiv, elevi din unităţile de învăţământ din Municipiul Bucureşti,
în cadrul cărora au fost dezbătute teme referitoare la siguranţa
rutieră, însoţite de demonstraţii de acordare a „Primului ajutor în
caz de accident“.
ianuarie – martie

auto de către Direcţia Rutieră - din cadrul Inspectoratului General
al Poliţiei Române în parteneriat cu Alexandrion Group România.

Lansarea aplicaţiei „Zero alcool la mie“.

Realizarea unui videoclip pentru conducătorii auto „Nu te lăsa

General al Poliţiei Române, în cadrul acţiunilor de educaţie rutieră a
copiilor şi tinerilor, a unor concursuri pentru biciclete, motociclete,
autovehicule de teren, alături de concursuri de desene, în judeţele:
Alba, Argeş, Bistriţa Năsăud, Brăila, Caraş Severin. Cluj, Constanţa,
Dâmboviţa, Giurgiu, Harghita, Ilfov, Mureş, Prahova, Sălaj,Sibiu,
Teleorman.
ianuarie - iunie

condus de alcool!“ şi transmiterea acestuia spre difuzare pe posturile
de televiziune centrale şi locale de către Direcţia Rutieră din cadrul
Inspectoratului General al Poliţiei Române.

Realizarea şi difuzarea emisiunii de actualitate privind problematica
rutieră, „Inforutier“, în cadrul colaborării dintre Direcţiei Rutiere
din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române şi TVR,
pe canalul TVR Info. De asemenea reprezentanţii Direcţiei
Rutiere au pus la dispoziţia presei informaţii utile din domeniu.

ianuarie – iunie

Acţiuni ale patrulelor şcolare de circulaţie, în apropierea unităţilor
de învăţământ .

ianuarie – iunie

Organizarea de către Direcţia Rutieră din cadrul Inspectoratului
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FEBRUARIE

D
 ifuzarea videoclipului „Nu te lasa condus de alcool!“ prin
intermediul posturilor de televiziune centrale şi locale, de către
Direcţia Rutieră din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei
Române, pentru conducătorii auto.
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MARTIE

În cadrul acţiunilor educativ – preventive, lucrătorii Direcţiei Rutiere
din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române au distribuit
participanţilor la trafic, în Municipiul Bucureşti, materiale şi obiecte
promoţionale specifice, realizate în colaborare cu BCR Asigurări şi
A-CAR România.
1 martie.

Organizarea Campaniei naţionale de educaţie rutieră „Atenţie!
Circul şi eu!“, de către Secretariatul Consiliului Interministerial de
Siguranţă Rutieră, în colaborare cu Ministerul Educaţiei, Cercetării,
Tineretului şi Sportului, Ministerul Administraţiei şi Internelor,
Ministerul Sănătăţii (membri CISR) şi asociaţiile parteneriale ale
CISR (Asociaţia Siguranţa Auto şi Societatea Studenţilor in Medicina
din Bucureşti) precum şi lansarea acesteia de către Ministrul
Transporturilor şi Infrastructurii, preşedinte al CISR. 

24 martie

Cu ocazia acestui eveniment, în cadrul Parteneriatului A.R.R (prin
Serviciul Secretariat al Consiliului Interministerial de Siguranţă
Rutieră) cu Asociaţia Siguranţa Auto s-au desfăşurat activităţi
practice de „Prim ajutor în caz de accident“. 
24 martie

Distribuirea unor materiale educative pentru copii şi părinţi
referitoare la regulile de circulaţie, de către voluntari, membri
ai Societăţii Studenţilor în Medicină Bucureşti. 
23 martie 2011

În cadrul „Zilei Poliţiei Române“ au fost desfăşurate acţiuni de
prevenire pentru participanţii la trafic de către toate structurile
specializate ale Poliţiei Rutiere, împreună cu personalităţi publice,
unde au fost oferite materiale specifice, a fost organizat un stand
expoziţional în Parcul Herăstrău.

De asemenea a fost operaţionalizată, la nivel naţional, Caravana
de educaţie rutieră care şi-a desfăşurat activitatea în Municipiul
Bucureşti şi Judeţele: Teleorman, Hunedoara şi Alba.
1-25 martie
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APRILIE

Organizarea şi desfăşurarea lucrărilor Grupei de lucru privind
utilizarea corespunzătoare a termenilor definiţi în Capitolul
1.2 din RID/ADR/ADN (acorduri mărfuri periculoase) din
cadrul CTI/CEE/ONU de către Autoritatea Rutieră Română.

12-14 aprilie

Organizarea şi desfăşurarea Schimbului Multilateral de
Experienţă pe anul 2011, inclus în programul de lucru privind formarea – Training din cadrul ECR, vizând fraudele
la manipularea tahografului digital şi agresiunea în trafic,
acţiune organizată de către Autoritatea Rutieră Română, sub
egida Organismului European Euro Controle Route-ECR.

17-22aprilie

Finalizarea activităţilor practice şi teoretice, desfăşurate
în şcoli, in cadrul Campaniei naţionale de educaţie rutieră
„Atenţie! Circul şi eu!“, susţinute de reprezentanţi din cadrul:
Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului,
Ministerului Administraţiei şi Internelor, Autorităţii Rutiere
Române precum şi ai Asociaţiilor cu care CISR are parteneriate: Asociaţia Siguranţa Auto şi Societatea Studenţilor în
30 aprilie
Medicină din Bucureşti. 

Organizarea şi desfăşurarea unor activităţi practice de acordare
a „Primului ajutor în caz de accident“,de cătreAsociaţia Siguranţa
Auto în parteneriat cu Serviciul Secretariat al Consiliului interministerial de Siguranţă Auto, în şcoli din Judeţele Constanţa
şi Tulcea.
aprilie – mai

Direcţia Rutieră din cadrul Inspectoratului General
al Poliţiei Române a demarat Proiectul „Împarte drumul“, o
campanie de educaţie rutieră dedicată responsabilizării atât a
conducătorilor de autovehicule, cât şi a motocicliştilor.
14 aprilie 2011
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MAI

Desfăşurarea concursului de desene şi mesaje, adresate conducătorilor auto, de către elevii participanţi, în cadrul Campaniei
naţionale de educaţie rutieră „Atenţie! Circul şi eu!“ şi premierea
câştigătorilor la nivelul fiecărei unităţi teritorial administrative
(3 şcoli din mediul urban şi 3 din mediul rural, cu risc ridicat de
producere a accidentelor rutiere).
mai – iunie
 rganizarea Conferinţei Naţionale ,,Importanţa evaluării medicoO
psihologice a personalului cu atribuţii în siguranţa circulaţiei rutiere“
de către Serviciul Secretariat al Consiliului Interministerial de
Siguranţă Rutieră.
3 mai
Organizarea Zilei Porţilor Deschise şi a Zilei Naţionale a Şoferului
de către Serviciul Secretariat al Consiliului Interministerial de
Siguranţă Rutieră, precum şi decernarea unor diplome pentru
rezultatele obţinute in domeniul siguranţei rutiere de către
operatori de transport marfă si persoane, şcoli de conducători auto
si centre de formare si pregătire profesională pe baza criteriilor
specifice activităţilor desfăşurate. În cadrul evenimentului au
fost organizate expoziţii de carte auto şi automobile de epocă.

4 mai.
Organizarea Campaniei Naţionale de Donare de Sânge „Întinde
o mână de ajutor“ (în Spitalele CFR din ţară) de către Serviciul
Secretariat al Consiliului Interministerial de Siguranţă Rutieră
în parteneriat cu Asociaţia BGS pentru Situaţii de Dezastre şi
Calamităţi. 
7 mai – 2 iulie (prima etapă)
Participarea prin reprezentanţii Direcţiei Rutiere din cadrul
Inspectoratului General al Poliţiei Române, ai Autorităţii Rutiere
Române şi elevilor la lansarea Decadei Acţiunilor pentru Siguranţă
Rutieră (actiune iniţiată de Organizaţia Mondială a Sănătăţii) prin
organizarea unor standuri şi desfăşurarea de activităţi specifice
domeniului pe care-l reprezintă fiecare dintre aceştia. De asemenea,
în cadrul evenimentului, Asociaţia Siguranţa Auto şi Societatea
Studenţilor în Medicină din Bucureşti au făcut demonstraţii practice
de acordarea a ,,Primului ajutor în caz de accident“.
11mai
Participarea, cu ocazia desfăşurării Turneului AEV 2011 în România,
coordonat de Comisia Europeană în cadrul Anului European al
Voluntariatului, al Consiliului Interministerial de Siguranţă Rutieră
şi ai altor structuri organizatorice din cadrul Autorităţii Rutiere

Române, la dezbaterile coordonate cu ocazia lansării la Bucureşti a
Decadei Acţiunilor de Siguranţa Rutieră (prin susţinerea unor teme
specifice activităţii de formare si pregătire a personalului cu atribuţii
in siguranţa circulaţie rutiere şi a Bunelor practice in organizarea
unei campanii naţionale organizate de CISR).
11 mai
Direcţia Rutieră din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei
Române a lansat Proiectul „Oboseala un pericol major!“, vizând
conştientizarea conducătorilor de autovehicule asupra consecinţelor
oboselii asupra siguranţei rutiere.
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IUNIE

Premierea câştigătorilor concursului de desene din cadrul Campaniei
naţionale de educaţie rutieră “Atenţie! Circul şi eu!“
Susţinerea de către Serviciul Secretariat al Consiliului Interministerial
de Siguranţă Rutieră, a acţiunilor destinate copiilor şi rudelor
acestora, prezente la acţiunile organizate de către Revista Baby cu
ocazia Zilei copilului, prin furnizarea de materiale de educaţie rutieră

1 iunie
Organizarea şi desfăşurarea unor activităţi şcolare, în cadrul
Campaniei „Educaţie rutieră, educaţie pentru viaţă“ de către Direcţia
Rutieră din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române, în
parteneriat cu Asociaţia Siguranţa Auto, în cadrul Palatului Copiilor
din capitală 
3 iunie
Organizarea şi lansarea Campaniei Naţionale de „Siguranţă Rutieră
şi Mentenanţa Autovehiculelor în Traficul din România“ (iunienoiembrie) de către Serviciul Secretariat al Consiliului Interministerial
de Siguranţă Rutieră în parteneriat cu Asociaţia Română de Sănătate
Securitate în Muncă. Cu această ocazie reprezentanţii Societăţii
Studenţilor în Medicină din Bucureşti au făcut demonstraţii practice
de acordare a „Primului Ajutor în caz de accident“ . De asemenea
Serviciul Secretariat al Consiliului Interministerial de Siguranţă a
organizat o expoziţie tematică de fotografii, intitulată „ Accidente
fantomă“ în parteneriat cu Asociaţia Siguranţa Auto 
9 iunie.
Organizarea şi lansarea Campaniei Naţionale „Răspundem
pentru Siguranţa Rutieră“, în cadrul Simpozionului „Cum devii
şofer responsabil“ de către Serviciul Secretariat al Consiliului
Interministerial de Siguranţă Rutieră în parteneriat cu Federaţia
Naţională a Patronatelor Formatorilor din Transportul Rutier din
România
21 iunie
Organizarea unei expoziţii tematice de fotografii, intitulată
„Accidente fantomă“ cu ocazia desfăşurării Simpozionului „Cum
devii şofer responsabil“, de către Asociaţia Siguranţa Auto în cadrul
parteneriatului cu Autoritatea Rutieră Română (prin Serviciul
Secretariat al Consiliului de Siguranţă Rutieră) 
21 iunie
În cadrul Parteneriatului dintre Autoritatea Rutieră Română (prin
Serviciul Secretariatul Consiliului Interministerial de Siguranţă
Rutieră) şi Societatea Studenţilor în Medicină din Bucureşti,

cu sprijinul Brigăzii de Poliţie a Municipiului Bucureşti şi al
reprezentanţilor A.R.R, au fost simulate împrejurările producerii
unui accident rutier în Str. Ştirbei Vodă (locul unde a fost accidentat
mortal regizorul Cristian Nemescu) şi au difuzate materiale specifice
cu privire la siguranţa rutieră 
27 iunie
Direcţia Rutieră din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei
Române a realizat Proiectul „Ce faci în caz de accident?“, în
colaborare cu Asociaţia pentru Promovarea Asigurărilor (A.p.P.A) şi
Media Xprimm, ce a constat în tipărirea unui pliant cu recomandări
de urmat în situaţia implicării în accidente de circulaţie.
Coordonarea fazelor judeţene ale Concursului Naţional, „Educatie
rutieră – Educaţie pentru viaţă“, ediţia 2011, de către poliţiştii rutieri
şi participarea acestora la desfăşurarea concursului zonal de educaţie
rutieră „Cupa Coresi“ organizat în judeţul Dâmboviţa.
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IULIE

 esfăşurarea fazei Naţionale a Concursului „Educaţie rutieră –
D
Educaţie pentru viaţă“, organizată de către Ministerul Educaţiei,
Cercetarii, Tineretului şi Soprtului, împreuna cu Direcţia Rutieră în
municipiul Deva, judeţul Hunedoara.
06-09.07.2011
 ealizarea unei expoziţii fotografice, cu accidente rutiere, intitulată
R
„O mie de imagini fac mai mult decât o mie de cuvinte“, de către
Asociaţia Siguranţa Auto, în parteneriat cu Serviciul Secretariat al
Consiliului Interministerial pentru Siguranţa Rutieră din cadrul
Autorităţii Rutiere Române – A.R.R.
Sediul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii- iulie
 ealizarea vidioclipului cu tematica rutieră „Strada nu este pistă
R
de concurs“, distribuit spre difuzare televiziunilor cu acoperire
naţională, posturilor locale de televiziuni şi Regiei Autonome de
Transport Bucureşti, precum şi S.C. Monopoly şi S.C. Cocor S.A.,
în vederea difuzării în mijloacele de transport în comun, staţiile de
metrou, pe ecranele din magazinele de tip supermarket şi pe faţada
media a magazinului Cocor.
iulie
 ealizarea de către Direcţia Rutieră a spotului radio cu tematică
R
rutieră, „Oboseala la volan“, difuzat în perioada estivală cu sprijinul
Radio France International. 
iulie
 ealizarea unui pliant cu recomandări de urmat, în situaţia implicării
R
în accidente de circulaţie în cadrul proiectului „Ce faci în caz de
accident?“, de către Direcţia Rutieră din cadrul Inspectoratului
General al Poliţiei Române a Proiectul împreună cu Asociaţia pentru
Promovarea Asigurărilor (A.p.P.A) şi Media Xprimm.
iulie
L ansarea proiectului „Traversează corect!“ în Municipiul Bucureşti,
de către Serviciul Secretariat al Consiliului Interministerial pentru
Siguranţa Rutieră din cadrul Autorităţii Rutiere Române – A.R.R.,
în parteneriat cu Societatea Studenţilor în Medicină Bucureşti şi
studenţii de la Universitatea Politehnică din Bucureşti.
16-17 şi 17-18 iulie

P articiparea Serviciul Secretariat al Consiliului Interministerial
pentru Siguranţa Rutieră din cadrul Autorităţii Rutiere Române
– A.R.R., în cadrul parteneriatului cu Asociaţia Siguranţa Auto, la
programul „Salvăm vieţi şi intrăm în Cartea Recordurilor“, organizat
de Societatea de Salvare Bucureşti şi Serviciul de Ambulanţă
Bucureşti-Ilfov. 
Stadionul Dinamo, Bucureşti-26 iulie
Continuarea Campaniei Naţionale de Siguranţă Rutieră şi Mentenanţa
Autovehiculelor de către Serviciul Secretariat al Consiliului
Interministerial pentru Siguranţa Rutieră din cadrul Autorităţii
Rutiere Române – A.R.R., în parteneriat cu Asociaţia de Sănătate şi
Securitate în Muncă, prin ateliere de lucru interactive cu participarea
reprezentanţilor companiilor şi implicarea reprezentanţilor
autorităţilor
Craiova, 29 iulie
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AUGUST

 esfăşurarea acţiunii „O zi fără accidente“ de către Serviciul
D
Secretariat al Consiliului Interministerial pentru Siguranţa Rutieră
din cadrul Autorităţii Rutiere Române – A.R.R., în parteneriat cu
AVAC România (Asociaţia Victimelor Accidentelor Rutiere din
România), Direcţia Rutieră din cadrul Inspectoratului General al
Poliţiei Române (IGPR), GRSP - Parteneriatul Român de Siguranţă
Rutieră, UNTRR - Uniunea Naţională a Transportatorilor Rutieri
din România, A-CAR Romania - Asociaţia Asistenţei Rutiere din
Romania, ARBI - Asociaţia Română de Bioritm Integrat, AMR Asociatia Motociclistilor din România, Norauto România.
10 august
 ontinuarea Campaniei Naţionale de Siguranţă Rutieră şi
C
Mentenanţa Autovehiculelor de către Serviciul Secretariat al
Consiliului Interministerial pentru Siguranţa Rutieră din cadrul
Autorităţii Rutiere Române – A.R.R., în parteneriat cu Asociaţia de
Sănătate şi Securitate în Muncă, prin ateliere de lucru interactive
cu participarea reprezentanţilor companiilor şi implicarea
reprezentanţilor autorităţilor.
Suceava, 25 august
 emararea celei de a doua părţii a Proiectului „Împarte drumul“,
D
constând în organizarea a câte două acţiuni pe raza fiecărui judeţ, prin
promovarea unui comportament responsabil în rândul pietonilor
şi al conducătorilor de autovehicule de către Direcţia Rutieră, cu
sprijinul Suzuki România.
22 august
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SEPTEMBRIE

Continuarea Campaniei Naţionale de Siguranţă Rutieră şi
Mentenanţa Autovehiculelor, de către Serviciul Secretariat al
Consiliului Interministerial pentru Siguranţa Rutieră din cadrul
Autorităţii Rutiere Române – A.R.R., în parteneriat cu Asociaţia de
Sănătate şi Securitate în Muncă, prin ateliere de lucru interactive
cu participarea reprezentanţilor companiilor şi implicarea
reprezentanţilor autorităţilor.
Sibiu 7 septembrie

Reluarea Campaniei Naţionale de Educaţie Rutieră „Atenţie! Circul
şi eu!“ prin continuarea desfăşurării activităţilor pe teme rutiere
şi de acordare a Primului ajutor, în unităţi şcolare, de către medici
de la serviciile de urgenţă din cadrul Asociaţiei Siguranţa Auto şi
Societatea Studenţilor în Medicină Bucureşti.
15 septembrie

Continuarea acţiunilor în proiectul „Traversează corect!“ de
către Serviciul Secretariat al Consiliului Interministerial pentru
Siguranţa Rutieră din cadrul Autorităţii Rutiere Române – A.R.R.,
în parteneriat cu Societatea Studenţilor în Medicină Bucureşti şi
studenţii de la Universitatea Politehnică din Bucureşti.
Braşov 16-17 septembrie

Realizarea Proiectului „Stop teribilismului rutier!“, de către Direcţia
Rutieră, cu sprijinul Unilever România, ocazie cu care au fost
organizate întâlniri cu liceeni de pe raza capitalei şi acţiuni în trafic
la care s-au distribuit materiale promoţionale tinerilor participanţi
la traficul rutier, cu scopul conştientizării acestora asupra riscurilor
adoptării unei conduite imprudente şi agresive în trafic.
19.09-20.10.2011

Continuarea acţiunilor în proiectul „Traversează corect!“ de către
Serviciul Secretariat al Consiliului Interministerial pentru Siguranţa
Rutieră din cadrul Autorităţii Rutiere Române – A.R.R., parteneriat
cu Societatea Studenţilor în Medicină Bucureşti şi studenţii de la
Universitatea Politehnică din Bucureşti.
Târgu Mureş 23-24 septembrie
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OCTOMBRIE

pagina 1

atenție!

Vele Orhideea

Circul și eu!

ATENȚIE! Circul și eu!

Baia Mare

Desene şi mesaje premiate în cadrul Campaniei Naţionale de Educaţie Rutieră

Realizarea videoclipul cu tematică rutieră „Centura de siguranţă!“,
distribuit spre difuzare televiziunilor cu acoperire naţională,
posturilor locale de televiziuni şi Regiei Autonome de Transport
Bucureşti, precum şi S.C. Monopoly şi S.C. Cocor S.A., în vederea
difuzării în mijloacele de transport în comun, staţiile de metrou, pe
ecranele din magazinele de tip supermarket şi pe faţada media a
magazinului Cocor.
octombrie

Organizarea Workshop-ului „Sănătate şi siguranţă în transporturile
rutiere“, de către Serviciul Secretariat al Consiliului Interministerial
pentru Siguranţa Rutieră din cadrul Autorităţii Rutiere Române
– A.R.R., în parteneriat cu Comisia Centrală pentru Siguranţa
Circulaţiei.
06 octombrie

Continuarea Campaniei Naţionale de Siguranţă Rutieră şi
Mentenanţa Autovehiculelor de către Serviciul Secretariat al
Consiliului Interministerial pentru Siguranţa Rutieră din cadrul
Autorităţii Rutiere Române – A.R.R., în parteneriat cu Asociaţia de
Sănătate şi Securitate în Muncă, prin ateliere de lucru interactive
cu participarea reprezentanţilor companiilor şi implicarea
reprezentanţilor autorităţilor. 
Timişoara 12 octombrie

Derularea iniţiativei „Noaptea Europeană fără accident“, organizată
de Asociaţia Siguranţa Auto şi Responsible Young Drivers, în
parteneriat cu Serviciul Secretariat al Consiliului Interministerial
pentru Siguranţa Rutieră din cadrul Autorităţii Rutiere Române –
A.R.R., şi Direcţia Rutieră din cadrul Inspectoratului General al
Poliţiei Române, în cadrul Anului European al Voluntariatului 2011.
15 octombrie

Continuarea etapei a II–a a Campaniei naţionale de educaţie rutieră
şcolară: „Atenţie! Circul si eu!“, prin realizarea de către Serviciul
Secretariat al Consiliului Interministerial pentru Siguranţa Rutieră
din cadrul Autorităţii Rutiere Române – A.R.R., a broşurilor cu
desenele şi mesajele câştigătoare realizate în cadrul Concursului
Naţional creativ pentru copii, din etapa I, (24 martie – 30 aprilie
2011), a Campaniei Naţionale de educaţie Rutieră „Atenţie! Circul şi
eu“, şi distribuirea acestora cu ocazia controalelor în trafic şoferilor
profesionişti, cu sprijinul Agenţiilor teritoriale ale Autorităţii
Rutiere Române – ARR, precum şi şoferilor amatori, cu sprijinul
Inspectoratelor Judeţene de Poliţie.
07 - 29 octombrie 2011

Continuarea Campaniei Naţionale de Siguranţă Rutieră şi

Mentenanţa Autovehiculelor de către Serviciul Secretariat al
Consiliului Interministerial pentru Siguranţa Rutieră din cadrul
Autorităţii Rutiere Române – A.R.R., în parteneriat cu Asociaţia de
Sănătate şi Securitate în Muncă, prin ateliere de lucru interactive
cu participarea reprezentanţilor companiilor şi implicarea
reprezentanţilor autorităţilor. 
Constanţa, 21 octombrie

Derularea Etapei a II-a a Campaniei Naţionale: „Întinde o mână de
ajutor“, campanie de donare de sânge, în parteneriat cu Asociaţia BGS.

octombrie-decembrie

Aplicarea chestionarului „Agresivitatea în traficul rutier„ realizat
de către Serviciul Secretariat al Consiliului Interministerial pentru
Siguranţa Rutieră din cadrul Autorităţii Rutiere Române – A.R.R., unui
număr de 500 de respondenţi, de către voluntarii Societăţii Studenţilor
în Medicină Bucureşti, în vederea prezentării rezultatelor în cadrul
Forumului Internaţional de Siguranţă Rutieră, Bucureşti.
18 - 21 octombrie

Organizarea celei de a doua ediţii a Forumului Internaţional pentru
Siguranţă Rutieră, în cadrul Programului Naţional de Acţiuni
Prioritare în Domeniul Transporturilor – 2011 – Anul Siguranţei
Cetăţeanului în Transporturi, de către Serviciul Secretariat al
Consiliului Interministerial pentru Siguranţa Rutieră din cadrul
Autorităţii Rutiere Române – A.R.R., în parteneriat cu Michelin
România şi La Prévention Routière Internationale, din dorinţa de
a aduce în atenţia participanţilor, reprezentanţi ai sectorului public
şi privat, atât din România, cât şi din alte state, tematica agresivităţii
în trafic, precum şi lămuriri cu privire la reglementările legislative
privind obligativitatea dotării cu anvelope de iarnă.
27 octombrie 2011

Realizarea spotului radio cu tematică rutieră, „Centura de siguranţă
salvează vieţi“ de către Direcţia Rutieră, cu sprijinul Radio France
International, şi difuzarea în timpul calupurilor publicitare.
octombrie
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NOIEMBRIE

Realizarea spotului radio cu tematică rutieră, „Centura de siguranţă
salvează vieţi“ de către Direcţia Rutieră, cu sprijinul Radio France
International, şi difuzarea în timpul calupurilor publicitare.
octombrie

Realizarea Conferinţei de încheiere a Campaniei Naţionale
pentru Siguranţă Rutieră şi Mentenanţa Autovehiculelor în traficul
din România, organizată de Serviciul Secretariat al Consiliului
Interministerial pentru Siguranţa Rutieră din cadrul Autorităţii
Rutiere Române – A.R.R., Asociaţia Română pentru Securitate şi
Sănătate în Muncă (ARSSM), Agenţia Europeană pentru Securitate
şi Sănătate în MUNCĂ prin Punctul Focal România şi Institution
of Occupational Safety and Health (IOSH) din Marea Britanie, în
parteneriat cu Direcţia Rutieră din cadrul Inspectoratului General al
Poliţiei Române, Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi cu
sprijinul Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă.
11 noiembrie

Realizarea spotului radio cu tematică rutieră, pentru conştientizarea
conducătorilor auto asupra riscurilor la care se expun în situaţia
utilizării telefonului mobil în timpul conducerii, fără a avea dispozitiv
tip mâini libere, şi difuzarea pe postul Europa FM, de către Direcţia
Rutieră cu sprijinul V+O Comunications
noiembrie

Organizarea unor acţiuni specifice în cadrul zilei Zilei Mondiale
a Comemorării Victimelor Accidentelor Rutiere, de Serviciul
Secretariat al Consiliului Interministerial pentru Siguranţa Rutieră
din cadrul Autorităţii Rutiere Române – A.R.R., în parteneriat cu
Societatea Studenţilor în Medicină Bucureşti (SSMB) şi Fundaţia
Dori Slosberg România, Piaţa Presei Libere.
Bucureşti 20 noiembrie

Organizarea unor acţiuni specifice în cadrul zilei Zilei Mondiale
a Comemorării Victimelor Accidentelor Rutiere, de Asociaţia
Siguranţa Auto, în parteneriat cu Serviciul Secretariat al Consiliului
Interministerial pentru Siguranţa Rutieră din cadrul Autorităţii
Rutiere Române – A.R.R.
Constanţa 20 noiembrie

Realizarea unui pliant cu recomandări de urmat, în cazul implicării în
accidente de circulaţie în cadrul Proiectului „Ghidul tău de asigurări
auto“, de către Direcţia Rutieră din cadrul Inspectoratului General
al Poliţiei Române, în parteneriat cu Asociaţia pentru Promovarea
Asigurărilor (A.p.P.A) şi Media Xprimm. 
noiembrie
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DECEMBRIE

Finalizarea elaborării Raportului de activitate al Consiliului
Interministerial de Siguranţă Rutieră pe anul 2011 de către Serviciul
Secretariat al Consiliului Interministerial pentru Siguranţa Rutieră
din cadrul Autorităţii Rutiere Române – A.R.R..
noiembrie – decembrie

Realizarea Proiectului „Cedează volanul când bei!“, ce urmează a se
derula în vederea determinării conducătorilor auto să nu se urce
la volan după ce au consumat băuturi alcoolice, de către Direcţia
Rutieră, cu sprijinul Asociaţiei Berarii României.
decembrie

Elaborarea „Programului Naţional de Acţiuni Prioritare pe anul 2012
pentru îmbunătăţirea siguranţei rutiere.

decembrie

Raport privind activitatea Consiliului Interministerial pentru Siguranţa Rutieră

ACŢIUNI PENTRU ÎMBUNĂTĂŢIREA ŞI CREŞTEREA
SIGURANŢEI RUTIERE PE DRUMURILE PUBLICE
DIN ROMÂNIA ORGANIZATE ÎN ANUL 2010

De asemenea, în cursul anului 2010, Consiliul Interministerial
pentru Siguranţa Rutieră, prin Delegaţia Permanentă
Interministerială pentru Siguranţă Rutieră şi prin Secretariatul
C.I.S.R., a întreprins o serie de acţiuni pentru îmbunătăţirea şi
creşterea siguranţei rutiere pe drumurile publice din România
remarcându-le în mod deosebit pe următoarele:

29

Organizarea Forumului Internaţional pentru Siguranţă Rutieră, de
către Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, PRI – La Prevention
Routiére Internationale, Asociaţia Victimelor Accidentelor de
Circulaţie, Regia Autonomă Registrul Auto Român şi Serviciul
Secretariat al Consiliului Interministerial de Siguranţă Rutieră din
cadrul Autorităţii Rutiere Române.
20-23 octombrie
Desfăşurarea Simpozionului cu tema „Factorul uman în siguranţa
rutieră. Formarea şi pregătirea continuă în domeniul transporturilor
rutiere„, de catre Autoritatea Rutieră Română (prin Serviciul
Secretariat al Consiliului Interministerial de Siguranţă Rutieră) în
colaborare cu Asociaţia Victimelor Accidentelor de Circulaţie.

18 noiembrie
Finalizarea elaborării Strategiei Naţionale de Siguranţă Rutieră
2011-2020 şi a Programului naţional de acţiuni prioritare pentru
implementarea acesteia, cu sprijinul de specialitate acordat de către
Serviciul Secretariat al Consiliului Interministerial de Siguranţă
Rutieră, în cadrul Delegaţiei Permanente Interministeriale pentru
Siguranţă Rutieră. 
sfârşitul lunii noiembrie
Transmiterea proiectului de Hotărâre de Guvern pentru aprobarea
Strategiei Naţionale de Siguranţă Rutieră 2011-2020 şi a Programului
Naţional de Acţiuni Prioritare pentru implementarea acesteia de
către Serviciul Secretariat al Consiliului Interministerial de Siguranţă
Rutieră din cadrul Autorităţii Rutiere Române, pe circuitul de avizare
al ministerelor membre ale Consiliului Interministerial pentru
Siguranţă Rutieră. 
decembrie

Raport privind activitatea Consiliului Interministerial pentru Siguranţa Rutieră
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TOŢI RĂSPUNDEM PENTRU SIGURANŢA RUTIERĂ
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Raport privind activitatea Consiliului Interministerial pentru Siguranţa Rutieră

TOŢI RĂSPUNDEM PENTRU SIGURANŢA RUTIERĂ

RESPECTĂ REGULILE!

Raport realizat de Secretariatul Consiliului Interministerial
pentru Siguranţă Rutieră – Autoritatea Rutieră Romană- A.R.R.,
din subordinea Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii.
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