
Campanie naţională de siguranţă şi 
prevenţie rutieră

Iulie – Septembrie 2019



Notă

• În august 2019, Guvernul a adoptat o Ordonanţă prin care s-au introdus 
noi sancţiuni în cazul folosirii inadecvate de către şoferi a telefoanelor 
mobile sau a oricărui dispozitiv mobil prevăzut cu funcţia de înregistrare ori 
redare text, foto sau video, atunci când se află în timpul mersului.

• Neatenţia la volan, determinată în primul rând de utilizarea telefonului 
mobil şi a dispozitivelor similare de către şoferi, a fost tema principală a 
ediţiei din 2018 a campaniei FII TREAZ LA VOLAN!. Prin componente 
online şi offline, campania a promovat o serie de mesaje care îndeamnă 
şoferii să nu folosească telefoanele mobile în timp ce conduc.

• Încă din anul 2016, FII TREAZ LA VOLAN! abordează, cu sprijinul Poliţiei 
Române şi cu susţinerea companiilor şi brokerilor din piaţa asigurărilor, 
teme de actualitate care vizează siguranţa rutieră în ţara noastră.



Context

• Oboseala la volan - un risc despre care se 
vorbeşte mai puţin, dar ale cărui efecte sunt 
comparabile cu cele ale şofatului sub 
influenţa alcoolului.

• Adormirea la volan, reducerea capacităţii de 
concentrare şi atenţie, încetinirea timpilor de 
reacţie, afectarea abilităţii şoferilor de a lua 
decizii – printre efectele oboselii pentru 
şoferi.

• Se estimează că accidentele provocate de 
oboseală au o probabilitate de 2 ori mai mare 
să fie fatale comparativ cu alte tipuri de 
accidente rutiere.



FII TREAZ LA VOLAN!

• Perioadă desfăşurare: iulie -
septembrie 2019

• Iniţiatori: APPA – Asociaţia
Pentru Promovarea Asigurărilor
şi IGPR – Poliţia Română

• Parteneri: principalii actori din 
piaţa asigurărilor

În acest context, ediţia a IV-a a campaniei FII TREAZ LA VOLAN! a adus în atenţia 

şoferilor, dar nu numai, măsurile pe care conducătorii auto le pot lua pentru a 

reduce efectele acestui risc.



Parteneri



Parteneri



Obiectivele campaniei

1. Atragerea atenţiei asupra 
pericolului oboselii la volan

2. Creșterea gradului de 
conștientizare cu privire la 
riscurile la care se expun 
participanţii la trafic

3. Creşterea gradului 
de educaţie rutieră

4. Scăderea numărului 
de accidente rutiere 
(indirect)



Transmiterea mesajelor

• Mesajele campaniei au fost transmise:

• Offline, prin:

• Broşura campaniei

• Evenimente speciale

• Stickere auto

• Online, prin: 

• Platforma treazlavolan.ro;

• Pe Facebook:

• Pagina de Facebook Treazlavolan - facebook.com/treazlavolan/;

• Pe Instagram:

• @treazlavolan

• Pe YouTube:

• https://www.youtube.com/channel/UC3imSNvIrHlCWpDk2Ru1XAA

• Prin site-urile partenere şi mass media.

https://www.facebook.com/treazlavolan/
https://www.instagram.com/totuldespreasigurari/
https://www.instagram.com/treazlavolan/
https://www.youtube.com/channel/UC3imSNvIrHlCWpDk2Ru1XAA


Campania „offline”



Broşura campaniei

• Anual, broşura aduce, într-un format de buzunar, sfaturi utile şoferilor în 
traficul de zi cu zi.

• În 2019, design-ul broşurii a permis folosirea acesteia şi ca "bilet" pe
care şoferii îşi pot scrie numărul de telefon. Ultima pagină a flyer-ului
a venit cu un format special şi cu un mesaj în versuri dedicat celui care 
şi-a găsit locul de parcare ocupat (temporar).

• Materialul a inclus, de asemenea: o serie de statistici privind pericolul
oboselii la volan, sfaturi despre cum pot şoferii să evite somnolenţa în 
timpul condusului etc.

• Broşura a fost distribuită: prin intermediul reţelei Partenerului OTTO 
Broker, prin Poştă tuturor celor care au solicitat stickere, în cadrul 
evenimentelor organizate cu prilejul campaniei.





Stickerele auto

• În 2019, comunitatea #treazlavolan s-a 
„extins” offline, prin intermediul stickerelor 
auto.

• Acestea au fost trimise gratuit, prin     
Poştă, tuturor celor care au solicitat acest 
lucru prin intermediul paginii de Facebook   
a campaniei.

• Astfel, mii de stickere cu mesajul 
campaniei au ajuns la şoferii din toată 
ţara.

• Fotografiile trimise de aceştia au fost 
incluse într-un album special pe 
Facebook.





Stickerele auto

• Solicitările de stickere din partea 
şoferilor au continuat mult timp după 
încheierea campaniei, de-a lungul anului 
2019 și până în martie 2020, inclusiv.

• Printre cei care au solicitat stickere se 
numără atât şoferi profesionişti (inclusiv 
şoferi de camion), cât şi instructori auto şi 
reprezentanţi ai şcolilor de şoferi, dar nu 
numai. 





Mustang Fest Sinaia 2019

• "Susţin campania FII TREAZ LA VOLAN!" a fost mesajul care s-a putut 
vedea sâmbătă, 13 iulie 2019, la Sinaia, pe zeci de Ford Mustang-uri 
participante la Mustang Fest Sinaia 2019, eveniment care reuneşte, 
anual, pasionaţii acestui brand.

• Festivalul este organizat de Clubul Ford Mustang România, asociaţie
care a fost, în 2019, alături de campania naţională FII TREAZ LA 
VOLAN!. Pentru a-şi demonstra susţinerea faţă de demersul de 
siguranţă şi prevenţie rutieră, în cadrul evenimentului, membrii clubului
şi-au decorat maşinile cu stickerele campaniei.



5 to go Nistoreşti

• Comunitatea #treazlavolan a adus, pe 30 august 2019, 
premii şi sfaturi de siguranţă rutieră pe DN1, la 5 to go 
Nistoreşti, în cadrul unui eveniment special.

• DN1 - unul dintre cele mai tranzitate drumuri de la noi
din ţară (se estimează că peste 50.000 maşini trec zilnic
pe acest drum) merită o atenţie specială, mai ales în plin
sezon.

• Astfel, şoferii care au circulat pe DN1 au fost invitaţi
să îşi bea cafeaua la 5 to go Drive Thru Nistoreşti, 
echipa #treazlavolan oferind premii tuturor celor care au 
trecut pragul cafenelei.

• Stickerele auto #treazlavolan, dar şi odorizantele cu 
mesajul campaniei sau cănile de cafea „Susţin campania
FII TREAZ LA VOLAN!", alături de premiile oferite de 5 
to go, partener al campaniei şi co-organizator al 
evenimentului, toate însoţite de broşura cu sfaturi de 
siguranţă rutieră în format de buzunar, s-au numărat 
printre premiile extrase de şoferi la tombola specială.







"#treazlavolan prin Bucureşti"

• La final de vacanţă şi reînceput de trafic
aglomerat, acţiunea specială
"#treazlavolan prin Bucureşti" a atras
atenţia şoferilor, dar şi bicicliştilor, 
motocicliştilor şi trotinetiştilor asupra nevoii
de a fi TREAZ LA VOLAN în fiecare
clipă, chiar şi pe drumurile de zi cu zi.

• În cadrul acţiunii, care a avut loc miercuri,
11 septembrie, promoterii dedicaţi din 
cadrul echipei #treazlavolan au străbatut, 
la pas, traseul Universitate - Piaţa Romană
- Piaţa Victoriei, atrăgând atenţia asupra
mesajului campaniei cu pancardele ce
au avut inscripţionate logo-ul
campaniei, dar şi cu sfaturi, broşuri şi
stickere auto pentru toţi cei care s-au 
oprit ca să afle mai multe despre
proiect.





Spot radio

• În cadrul campaniei, mesajele de siguranţă rutieră s-au auzit şi la radio

• Spotul radio a fost difuzat de RFI România 

• Acesta a atras atenția șoferilor asupra pericolului reprezentat de oboseală, 
un risc la fel de amenințător precum alcoolul sau viteza excesivă, însă 
despre care se vorbește mai puțin.



Campania „online”



Portalul treazlavolan.ro

• treazlavolan.ro este un portal dedicat siguranţei rutiere în România şi unul dintre 
canalele de comunicare ale campaniei naţionale de siguranţă rutieră FII TREAZ LA 
VOLAN!. Portalul reuneşte statistici şi recomandări de siguranţă rutieră.

• Cu prilejul campaniei, au fost detaliate pericolele oboselii la volan, fiind 

publicate mai multe articole pe această temă.

• De asemenea, au fost lansate şi două teste care evaluează oboseala, cu 

ajutorul partenerilor de la Clinica Somnolog.

http://www.treazlavolan.ro/
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Analytics

• Rezumat Google Analytics pentru treazlavolan.ro, în perioada campaniei:

• Un total de peste 21.600 de sesiuni (o sesiune este reprezentată de 
perioada de timp pentru care un utilizator interacționează în mod activ cu 
site-ul, aplicația etc. Toate datele de utilizare (Afișările ecranului, 
Evenimente, Comerț electronic etc.) sunt asociate unei sesiuni);

• Un total de peste 45.600 de afişări de pagină (numărul total de pagini 
văzute);

• Un total de aproape 20.100 de utilizatori (utilizatorii care au avut 
minimum o sesiune în intervalul analizat);

• Durata medie a unei sesiuni - 02:49 minute;

• Rata de respingere – 31,42% (procentajul tuturor sesiunilor de pe site în 
care utilizatorii au accesat o singură pagină și au trimis o singură solicitare 
la serverul Google Analytics).



Online: treazlavolan.ro

Număr total de sesiuni din intervalul de date. O sesiune este reprezentată de perioada de timp pentru care un 

utilizator interacționează în mod activ cu site-ul, aplicația etc.



Afișările de pagină reprezintă numărul total de pagini văzute. 

Online: treazlavolan.ro



Rata de respingere reprezintă procentajul tuturor sesiunilor de pe site în care utilizatorii au accesat o singură pagină 

și au trimis o singură solicitare la serverul Google Analytics.

Online: treazlavolan.ro



Durata medie a unei sesiuni reprezintă timpul petrecut, în medie, de 1 utilizator pe site.

Online: treazlavolan.ro



Utilizatorii care au avut minimum o sesiune în intervalul de date selectat. Aici sunt incluși atât utilizatorii noi, cât și cei

care revin.

Online: treazlavolan.ro



Pagini/Sesiune (Nivelul mediu de adâncime a afișării de pagini) reprezintă numărul mediu de pagini văzute pe 

parcursul unei sesiuni. 

Online: treazlavolan.ro



Social media: Instagram

• Pagina de Instagram Treaz la volan a reprezentat 
principalul canal de distribuţie a mesajelor pe Instagram;

• Pe întreaga durată a campaniei 

au fost publicate:

• Message-cards

• Stories tematice
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• Canalul de YouTube Treaz la volan colectează toate materialele 
video realizate de-a lungul campaniilor FII TREAZ LA VOLAN!

Social media: YouTube

• Distribuţia filmelor originale 

#treazlavolan se realizează în 

principal prin intermediul Facebook. 

Canalul de YouTube are rolul de a 

aduce materialele şi pe reţeaua 

socială specializată în formatul 

video, reprezentând o „arhivă” pe 

care utilizatorii o pot accesa oricând. 



YouTube: #treazlavolan



• Pagina de Facebook Treaz la volan a reprezentat principalul 
canal de distribuţie a mesajelor pe Facebook;

Social media: Facebook

• Pe întreaga durată de desfăşurare a 

campaniei au fost publicate materiale 

precum:
• Message-cards cu informaţii statistice

• Sfaturi de siguranţă rutieră prezentate 

sub formă de: 

• Infografice

• Videclipuri

• Alte tipuri de postări
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Spot video

• În cadrul demersului „FII TREAZ LA VOLAN!” a fost lansat și un spot video care a 
urmărit să demonstreze cum un coșmar poate deveni realitate, la propriu, dacă 
șoferii nu sunt conștienți de pericolele oboselii la volan, după o noapte în oraș sau 
chiar după puține ore de somn, și nu dozează bine energia necesară șofatului în 
condiții de siguranță.

• Lansat sub titlul „Pericolul despre care nu vorbeşte nimeni”, spotul a fost văzut de 
peste 305.000 de șoferi, generând, de asemenea, peste 2.400 de like-uri (reacții) 
și fiind distribuit de peste 1.300 de ori.



Message-cards

• Cele mai importante statisitici şi studii privind efectele oboselii la volan au fost 
publicate pe pagina campaniei sub forma unor „message-cards”.



Infografice

• Pe întreaga durată a campaniei, alături de message-cards, au fost publicate şi 
sfaturi utile pentru şoferi sub forma unor infografice.





Special: Circulaţia pe autostradă

• Nu în ultimul rând, o parte dintre mesajele transmise șoferilor pe durata 
campaniei au vizat regulile de circulație corectă pe autostradă și recomandările
de siguranță specifice acestui tip de drum, având în vedere cifrele și gravitatea
accidentelor care se înregistrează pe autostrăzile din România, în pofida
numărului modest de kilometri. 

• Într-o serie de infografice dedicate, prezentate sub forma unui „serial” 
publicat în fiecare vineri, au fost abordate principalele prevederi și reguli de 
circulație specifice autostrăzilor, inclusiv cum se intră și cum se iese corect de 
pe autostradă, care sunt principalele reguli de circulație, când au voie șoferii să
oprească și nu numai.





Special: Concursurile provocări

• Conducătorii auto au fost invitați să 
participe la patru provocări cu 
premii, desfășurate în parteneriat 
cu 5togo.

• Acestea i-au îndemnat să fie mai 
atenți la semnalele oboselii în 
trafic și la măsurile de prevenție 
pe care trebuie să le ia pentru a 
evita acest fenomen. „FII TREAZ LA 
VOLAN!”





Special: Parteneriat Ştiinţific cu 
Clinica Somnolog

• În cadrul campaniei, a fost realizat un 

Parteneriat Ştiinţific cu Clinica 

Somnolog, specializată în patologia 

somnului.

• În cadrul parteneriatului, Dr. Doina 

DUMITRU- DIDIȚĂ a oferit o serie de 

informaţii medicale privind impactul 

oboselii asupra şoferilor.

• De asemenea, cu sprijinul Clinicii

Somnolog, au fost create și două

instrumente online de evaluare a 

gradului de somnolență diurnă, 

respectiv al posibilității de a suferi de 

SAS – Sindromul Apneea în Somn.







Special: Parteneriat cu 
MotoADN
• Unul dintre Parteneriatele speciale din 2019 a fost cel cu organizaţia MotoADN. 

Împreună, am urmărit să creăm un trafic mai sigur atât pentru şoferi, cât şi pentru

motociclişti şi, în acest scop, am lansat sfaturi de siguranţă rutieră dedicate şi unora, 

şi celorlalţi, sub forma „Ghidului Motociclistului Urban”.



Special: EDWARD

• La fel ca în ultimii trei ani, #treazlavolan s-a 
alăturat proiectului „EDWARD - The 
European Day Without A Road Death”, 
subliniind cât de periculoasă poate fi 
oboseala pentru șoferi - ca risc care 
conduce, din păcate, inclusiv la accidente
rutiere mortale -, printr-o serie de mesaje
vizuale de impact, lansate sub deviza
„Oboseala ucide. Nu conduce obosit”, 
create special pentru EDWARD, care au 
ajuns la peste 100.000 de șoferi în doar 3
zile. 

• În cadrul aceluiași proiect, partenerii din 
cadrul IGPR au distribuit broșurile „FII 
TREAZ LA VOLAN!” în cadrul acțiunilor
desfășurate în trafic pe 26 septembrie.







Facebook Overview

• Rezumatul activităţii de pe pagina de Facebook în perioada campaniei:

• Reach total pentru perioada analizată: 1,76 milioane de utilizatori 
(numărul de persoane care au văzut orice tip de conţinut legat de pagină 
– unici per post), din care: circa 780.400 organic reach şi circa 989.400
paid reach.

• Total Impressions (de câte ori un post de pe pagină a fost afişat – un 
post poate fi văzut de mai multe ori de acelaşi utilizator) pentru perioada 
analizată a fost de 2,35 milioane, din care: circa 1,30 milioane organic 
impressions şi circa 1,05 milioane paid impressions.

• Toate filmuleţele video şi spoturile publicate pe durata campaniei au 
înregistrat, în total, 1,10 milioane de impressions, 356.400 de video 
views, cu un reach total de peste 522.300 de utilizatori.

• Număr total de like-uri noi pe pagină pe durata campaniei: 1.839, 
obţinute cu preponderenţă organic, cu o medie de 28 de like-uri pe zi.



FB: Top videos - key metrics

• Total views: 305.711

• Total reach (unique 
users): 418.532

• Total impressions:
953.986

• Total views: 20.110

• Total reach (unique 
users): 35.448

• Total impressions: 
52.680

• Total views: 9.442

• Total reach (unique 
users): 22.180

• Total impressions: 
31.588



FB: „Post reach” overview

„Post reach” (numărul de persoane care au văzut posturile) – pe
întreaga durată a campaniei, post reach-ul a rămas semnificativ, reach-
ul organic continuând să rămână unul important.



FB: „Reactions” overview

„Reactions” – concomitent cu reach-urile posturilor, vizitatorii paginii
de Facebook s-au implicat în conversaţie, reacţionând, lăsând
comentarii şi distribuind, pe paginile personale, informaţiile considerate 
utile. Cele mai importante acţiuni au fost reacţiile (like-uri ale 
postărilor), respectiv share-urile (distribuirea postărilor în comunitate).



FB: Likes overview

„Net likes” (numărul de like-uri noi vs. numărul de unlike-uri) –
pe întreaga durată a campaniei, pagina de Facebook a înregistrat un 
număr pozitiv de like-uri. În total, în perioada campaniei au fost 
raportate 1.839 de like-uri noi pe pagină, fiind vorba de o medie de 
circa 28 de like-uri pe zi.



FB: Where “likes happened”

Like-urile paginii în perioada analizată, defalcate pe sursa 
acestora – majoritatea like-urilor noi a fost de ordin organic şi a 
provenit direct de pe pagina de Facebook sau din News feed-ul 
utilizatorilor.



FB: „People reached” overview

„People reached” (numărul de oameni care au văzut orice tip de 
conţinut asociat cu pagina, per total, în cele două etape ale 
campaniei).



FB: „Fans” overview

Page fans – structura actuală a fanilor paginii, defalcată pe categorii 
de vârstă şi gen. Se remarcă un oarecare echilibru de gen în ceea ce 
priveşte comunitatea #treazlavolan, precum şi o preponderenţă a 
publicului aflat între 25 şi 44 de ani.



Special: Influenceri

• Campania naţională de siguranţă şi prevenţie rutieră FII TREAZ LA VOLAN! a 
continuat în luna octombrie 2020 cu un proiect special: o campanie derulată de 
mai mulţi influenceri recunoscuţi din blogosfera românească.

• Astfel, Vlad Petreanu, Mircea Meşter, Cristian Florea, Cristian China Birta şi 
Prinţesa urbană au publicat, pe conturile lor de social media, o serie de postări 
dedicate campaniei prin care au atras, de asemenea, atenţia asupra pericolului 
oboselii la volan, dar şi a altor comportamente iresponsabile la volan. 

• Postările au apărut atât pe Facebook, cât şi pe LinkedIn, Twitter, precum şi pe 
bloguri. 





Special: Influenceri

• Total reach (Facebook): 388.641 
persoane

• Total Likes (Facebook): 8.973 

• Total comments (Facebook): 365 

• Total shares (Facebook): 1.166

• Total views (LinkedIn): 10.525

• Total Likes (LinkedIn): 110





Special: Influenceri
Facebook Page Link Reach Like Comment Share

Vlad Petreanu https://www.facebook.com/petreanu.vlad/posts/2305507126242923 116613 2072 58 350

mirceamester.ro https://www.facebook.com/mirceamester.ro/posts/2549834921790744 26484 549 35 63

Cristian Florea https://www.facebook.com/cristianfloreablog/posts/2127575134011010 59373 1840 84 226

Cristian China Birtahttps://www.facebook.com/CristianChinaBirta.ro/posts/2546372912095157 30518 1234 48 171

Prințesa urbană https://www.facebook.com/printesaurbana/posts/2562887593771643 151859 2750 110 293

Cristian China-

Birta https://www.facebook.com/BranduLuChinezu/posts/2475820359140381 3499 238 7 35

Cristian China-

Birta https://www.facebook.com/maramureseni.ro/posts/2575995002507399 295 2 0 0

Facebook Profile Link Reach Like Comment Share

Mircea Meșter https://www.facebook.com/mmmester/posts/10157510044349666 68 0 6

Cristian Florea https://www.facebook.com/cristianflorea.ro/posts/10157632042307389 113 22 10

Cristian China Birtahttps://www.facebook.com/cristian.china.birta/posts/2600370169983751 107 1 12

TOTAL 388641 8973 365 1166

LinkedIn Link Views Like Comment Share
Cristian China-

Birta

https://www.linkedin.com/posts/cristianchinabirta_fiitreazlavolan-activity-

6589406627248635904-_oRX 10525 110 1 0

TOTAL 10525 110 1 0

Blog Link Unici Afișări Timp mediu pagina

Cristian Florea https://cristianflorea.ro/sofer-atipit-la-volan/

Cristian China Birta

https://cristianchinabirta.ro/2019/09/27/in-romania-1-sofer-din-4-a-atipit-la-volan-uau-tu-esti-ala-1-sau-esti-

printre-ceilalti-3/

TOTAL 0

Twitter Link Impressions
Cristian China-

Birta https://twitter.com/chinezu/status/1183641386924564481 752

https://www.facebook.com/petreanu.vlad/posts/2305507126242923
http://mirceamester.ro/
https://www.facebook.com/mirceamester.ro/posts/2549834921790744
https://www.facebook.com/cristianfloreablog/posts/2127575134011010
https://www.facebook.com/CristianChinaBirta.ro/posts/2546372912095157
https://www.facebook.com/printesaurbana/posts/2562887593771643
https://www.facebook.com/BranduLuChinezu/posts/2475820359140381
https://www.facebook.com/maramureseni.ro/posts/2575995002507399
https://www.facebook.com/mmmester/posts/10157510044349666
https://www.facebook.com/cristianflorea.ro/posts/10157632042307389
https://www.facebook.com/cristian.china.birta/posts/2600370169983751
https://www.linkedin.com/posts/cristianchinabirta_fiitreazlavolan-activity-6589406627248635904-_oRX
https://cristianflorea.ro/sofer-atipit-la-volan/
https://cristianchinabirta.ro/2019/09/27/in-romania-1-sofer-din-4-a-atipit-la-volan-uau-tu-esti-ala-1-sau-esti-printre-ceilalti-3/
https://twitter.com/chinezu/status/1183641386924564481




Online: Sondaj

În cadrul campaniei a fost desfășurat și un sondaj online la care au participat 16.235 
de respondenți, dintre care 15.121 conducători auto. Sondajul a indicat faptul că
șoferii români, deși conștienți de acest pericol, nu respectă întotdeauna normele de 
siguranță pentru a evita șofatul în stare de oboseală. Rezultatele sondajului au fost
transmise către mass-media într-un comunicat de presă.

Așadar, dintre principalele concluzii desprinse am reținut:

• aproape zilnic, 1 șofer din 5 se urcă la volan după ce a dormit mai puțin de 5 ore în
noaptea precedentă;

• 64% dintre șoferi s-au urcat cel puțin o dată la volan după ce nu au dormit o 
noapte întreagă;

• 1 șofer din 4 a ațipit cel puțin o dată la volan;

• 4 șoferi din 10 au experimentat, cel puțin o dată, senzația de a nu-și mai aduce
aminte ultima bucată de drum parcurs;

• 60% dintre șoferi sunt de părere că este foarte periculos să conduci obosit.
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Mass media

• Mesajele campaniei au fost distribuite către publicul larg de

media partenere ale proiectului, precum şi de mass media 

româneşti.

• Portalurile partenere ale campaniei au publicat atât articole 

tematice, cât şi bannere ale campaniei. De asemenea, multe 

au afişat, pe paginile lor de Facebook, cover photo-ul dedicat 

al campaniei.

Tipuri de media: 
• Publicaţii generaliste

• Publicaţii din mediul auto

Canalele media de distribuţie: 
• Media tipărite

• Portaluri online
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Site Titlu Link

Amos news
190 de accidente grave au avut loc anul trecut din 

cauza adormirii şoferilor
https://www.amosnews.ro/190-de-accidente-grave-au-avut-loc-anul-trecut-din-cauza-

adormirii-soferilor-2019-07-17

Tele M Iasi
190 de accidente grave au avut loc anul trecut din 

cauza adormirii şoferilor
http://telem.ro/190-accident-grave-au-avut-loc-anul-trecut-dupa-ce-soferii-au-adormit-

la-volan/

Casastiti.ro
În 2018, în România, au fost 190 de accidente 

grave cauzate de adormitul la volan
https://casastiti.ro/in-2018-in-romania-au-fost-190-de-accidente-grave-cauzate-de-
adormitul-la-volan/

Facebook ca sa stiti

În 2018 au fost cauzate 190 de accidente grave 
din cauza șoferilor care au adormit la volan. 

Dintre cele 190 de accidente, 67 de persoane și-
au pierdut viața.

Asta pentru că au fost șoferi care s-au ambiționat 
să conducă, în loc să tragă puțin pe dreapta și să 

doarmă. Asta așa, #casastiti.
de la Treaz la volan https://www.facebook.com/casastiti/posts/2247542112007961

Facebook Cristian 
Florea personal

În 2018 au fost cauzate 190 de accidente grave 
din cauza șoferilor care au adormit la volan. 

Vorbim despre un accident la două zile, ceea ce 
mi se pare enorm. Dintre cele 190 de accidente, 

67 de persoane și-au pierdut viața. Asta pentru că 
au fost șoferi care s-au ambiționat să conducă, în 
loc să tragă puțin pe dreapta și să doarmă. Asta 

așa, #casastiti.
de la Treaz la volan https://www.facebook.com/cristianflorea.ro/posts/10157402047177389

Mass media

https://casastiti.ro/in-2018-in-romania-au-fost-190-de-accidente-grave-cauzate-de-adormitul-la-volan/
https://www.facebook.com/casastiti/posts/2247542112007961
https://www.facebook.com/cristianflorea.ro/posts/10157402047177389
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Facebook Cristian 
Florea blog

În 2018 au fost cauzate 190 de accidente grave 
din cauza șoferilor care au adormit la volan. 

Vorbim despre un accident la două zile, ceea ce 
mi se pare enorm. Dintre cele 190 de accidente, 

67 de persoane și-au pierdut viața. Asta pentru că 
au fost șoferi care s-au ambiționat să conducă, în 
loc să tragă puțin pe dreapta și să doarmă. Asta 

așa, #casastiti.
de la Treaz la volan https://www.facebook.com/cristianfloreablog/posts/1970531816382010

cars.ro
Campania "Fii treaz la volan!" a ajuns la editia a 

IV-a
https://www.cars.ro/auto/campania-fii-treaz-la-volan-20856.html

autonapoca.ro
190 de accidente grave au avut loc anul trecut din 
cauza adormirii şoferilor. Vara asta, îţi reamintim 

cât de important este să FII TREAZ LA VOLAN!
https://autonapoca.ro/190-de-accidente-grave-au-avut-loc-anul-trecut-din-cauza-
adormirii-soferilor-vara-asta-iti-reamintim-cat-de-important-este-sa-fii-treaz-la-volan/

Facebook 
Autonapoca

În 2018, şoferii care au adormit la volan au 
provocat 190 de accidente rutiere grave, soldate 
cu 67 de morţi; Cele mai multe accidente rutiere 
grave pe fondul adormirii la volan au avut loc în 

zilele de duminică şi sâmbătă şi pe drumurile 
naţionale; Să conduci după ce ai fost treaz 18 ore 
la rând este similar cu a conduce cu o alcoolemie 

de 0,05%; [ 608 more words ]
https://autonapoca.ro/190-de-accidente-grave-

au-avut-loc-a…/ https://www.facebook.com/autonapoca.ro/posts/2189403257849863

Mass media

https://www.facebook.com/cristianfloreablog/posts/1970531816382010
https://www.cars.ro/auto/campania-fii-treaz-la-volan-20856.html
https://autonapoca.ro/190-de-accidente-grave-au-avut-loc-anul-trecut-din-cauza-adormirii-soferilor-vara-asta-iti-reamintim-cat-de-important-este-sa-fii-treaz-la-volan/
https://www.facebook.com/autonapoca.ro/posts/2189403257849863
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Romania pe roti

190 DE ACCIDENTE GRAVE AU AVUT LOC ANUL 
TRECUT DIN CAUZA ADORMIRII ŞOFERILOR. 

VARA ASTA, ÎŢI REAMINTIM CÂT DE 
IMPORTANT ESTE SĂ FII TREAZ LA VOLAN!

https://www.romaniaperoti.ro/stiri/advertoriale/190-de-accidente-grave-au-avut-loc-
anul-trecut-din-cauza-adormirii-soferilor-vara-asta-iti-reamintim-cat-de-important-este-
sa-fii-treaz-la-volan.html

Facebook Romania 
pe roti

190 de accidente grave au avut loc anul trecut 
din cauza adormirii şoferilor. Vara asta, îţi 

reamintim cât de important este să ‘FII TREAZ 
LA VOLAN’! https://www.facebook.com/groups/1806545032919111/permalink/2357866124453663/

autostiri.ro

190 de accidente grave au avut loc anul trecut 
din cauza adormirii şoferilor. Vara asta, îţi 

reamintim cât de important este să ‘FII TREAZ 
LA VOLAN’!

https://autostiri.ro/190-de-accidente-grave-au-avut-loc-anul-trecut-din-cauza-adormirii-
soferilor-vara-asta-iti-reamintim-cat-de-important-este-sa-fii-treaz-la-volan/

Facebook autostiri.ro

190 de accidente grave au avut loc anul trecut 
din cauza adormirii şoferilor. Vara asta, îţi 

reamintim cât de important este să ‘FII TREAZ 
LA VOLAN’!

https://www.facebook.com/autostiri.ro/posts/2319015964850854?__xts__[0]=68.ARCo
msXGnCG-
_B8467h8Tbq682m3InhOQZkqrhtncyiK_u7dBXIH4DIC8Hhkv1b0Aae7J33UCY9siKp7m9yq4
gqSWfP7DS6BZlCxI9Ah19EulS5YWgax0oUJxrf-a-
Q_VN3o1Fg9I8HS8SO6y_hQlUwc0hNQ770S9zI460N40vFD5wHOUkyQaXtqNjEtgbkU4_GM
qNftRy3JLRXU9HqeFcZ-yT-
qXlh8yWYs27JToPZu55gCP2dxOAm51hEfw_FR4F5fVo46dj5ubsmeGbR1TQpkZ_rN1hig61I
nudKm646V5q0fORCtrpRTgl2ZX4-6vxeCuAGjWLEFJ9EnqaEju3bcaw&__tn__=-R

Ziua Veche FII TREAZ LA VOLAN! http://www.ziuaveche.ro/sport-auto/auto/fii-treaz-la-volan-301011.html/

Revista BIZ
România, 2018: 190 de accidente grave din 

cauza oboselii la volan
https://www.revistabiz.ro/romania-2018-190-de-accidente-grave-din-cauza-oboselii-la-
volan/

Autoexpert FII TREAZ LA VOLAN! https://www.autoexpert.ro/fii-treaz-la-volan/

Flote Auto
Fii treaz la volan! 190 de accidente grave din 

cauza oboselii https://floteauto.ro/fii-treaz-la-volan-190-de-accidente-grave-din-cauza-oboselii/

citynews.ro
190 de accidente grave au avut loc anul trecut 

din cauza șoferilor care au adormit la volan. 
Riscurile sunt mai mari în weekend și dimineața

https://citynews.ro/190-de-accidente-grave-au-avut-loc-anul-trecut-din-cauza-soferilor-
care-au-adormit-la-volan-riscurile-sunt-mai-mari-in-weekend-si-
dimineata/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+city
news-cluj+%28RSS+Feed+Citynews+Cluj%29

Mass media

https://www.romaniaperoti.ro/stiri/advertoriale/190-de-accidente-grave-au-avut-loc-anul-trecut-din-cauza-adormirii-soferilor-vara-asta-iti-reamintim-cat-de-important-este-sa-fii-treaz-la-volan.html
https://www.facebook.com/groups/1806545032919111/permalink/2357866124453663/
https://autostiri.ro/190-de-accidente-grave-au-avut-loc-anul-trecut-din-cauza-adormirii-soferilor-vara-asta-iti-reamintim-cat-de-important-este-sa-fii-treaz-la-volan/
https://www.facebook.com/autostiri.ro/posts/2319015964850854?__xts__[0]=68.ARComsXGnCG-_B8467h8Tbq682m3InhOQZkqrhtncyiK_u7dBXIH4DIC8Hhkv1b0Aae7J33UCY9siKp7m9yq4gqSWfP7DS6BZlCxI9Ah19EulS5YWgax0oUJxrf-a-Q_VN3o1Fg9I8HS8SO6y_hQlUwc0hNQ770S9zI460N40vFD5wHOUkyQaXtqNjEtgbkU4_GMqNftRy3JLRXU9HqeFcZ-yT-qXlh8yWYs27JToPZu55gCP2dxOAm51hEfw_FR4F5fVo46dj5ubsmeGbR1TQpkZ_rN1hig61InudKm646V5q0fORCtrpRTgl2ZX4-6vxeCuAGjWLEFJ9EnqaEju3bcaw&__tn__=-R
http://www.ziuaveche.ro/sport-auto/auto/fii-treaz-la-volan-301011.html/
https://www.revistabiz.ro/romania-2018-190-de-accidente-grave-din-cauza-oboselii-la-volan/
https://www.autoexpert.ro/fii-treaz-la-volan/
https://floteauto.ro/fii-treaz-la-volan-190-de-accidente-grave-din-cauza-oboselii/
https://citynews.ro/190-de-accidente-grave-au-avut-loc-anul-trecut-din-cauza-soferilor-care-au-adormit-la-volan-riscurile-sunt-mai-mari-in-weekend-si-dimineata/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed:+citynews-cluj+(RSS+Feed+Citynews+Cluj)


Site Titlu Link

Desteptarea.ro
190 de accidente grave au avut loc anul trecut 

din cauza adormirii şoferilor
https://www.desteptarea.ro/190-de-accidente-grave-au-avut-loc-anul-trecut-din-cauza-
adormirii-soferilor/

csid.ro
Oboseala la volan - 190 de accidente grave în 
2018 în România -vezi când au loc accidentele 

mai des
https://www.csid.ro/lifestyle/noutati/oboseala-la-volan-190-de-accidente-grave-in-2018-
in-romania-vezi-cand-au-loc-accidentele-mai-des-18239954

zero-accidente.ro Un factor de risc des ignorat: oboseala la volan
https://www.zero-accidente.ro/un-risc-prea-putin-calculat-oboseala-la-volan/

ziare.com
190 de accidente grave au avut loc anul trecut 

din cauza adormirii soferilor
http://www.ziare.com/piatra-neamt/stiri-actualitate/190-de-accidente-grave-au-avut-loc-
anul-trecut-din-cauza-adormirii-soferilor-7747370

Ziarul de Roman
190 de accidente grave au avut loc anul trecut 

din cauza adormirii şoferilor
http://www.ziarulderoman.ro/190-de-accidente-grave-au-avut-loc-anul-trecut-din-cauza-
adormirii-soferilor/

stirimoldova24.ro
190 de accidente grave au avut loc anul trecut 

din cauza adormirii şoferilor
https://www.stirimoldova24.ro/bacau/190-de-accidente-grave-au-avut-loc-anul-trecut-
din-cauza-adormirii-soferilor-319977/

emaramures.ro
190 de accidente grave au avut loc anul trecut 

din cauza adormirii șoferilor https://www.emaramures.ro/190-de-accidente-grave-au-avut-loc-anul-trecut-din-cauza-
adormirii-soferilor/

destine-broker.ro
Campania nationala de siguranta si preventie 

rutiera https://destine-broker.ro/campania-nationala-de-siguranta-si-preventie-rutiera/

educatie345.com
Mesajul FII TREAZ LA VOLAN se vede in traficul 

din intreaga tara!
https://educatie345.com/2019/09/11/mesajul-fii-treaz-la-volan-se-vede-in-traficul-din-

intreaga-tara/

insurance-market.ro Tu stii sa circuli corect pe autostrada? https://www.insurance-market.ro/2019/09/tu-stii-sa-circuli-corect-pe-autostrada/

Mass media

https://www.desteptarea.ro/190-de-accidente-grave-au-avut-loc-anul-trecut-din-cauza-adormirii-soferilor/
https://www.csid.ro/lifestyle/noutati/oboseala-la-volan-190-de-accidente-grave-in-2018-in-romania-vezi-cand-au-loc-accidentele-mai-des-18239954
https://www.zero-accidente.ro/un-risc-prea-putin-calculat-oboseala-la-volan/
http://www.ziare.com/piatra-neamt/stiri-actualitate/190-de-accidente-grave-au-avut-loc-anul-trecut-din-cauza-adormirii-soferilor-7747370
http://www.ziarulderoman.ro/190-de-accidente-grave-au-avut-loc-anul-trecut-din-cauza-adormirii-soferilor/
https://www.stirimoldova24.ro/bacau/190-de-accidente-grave-au-avut-loc-anul-trecut-din-cauza-adormirii-soferilor-319977/
https://www.emaramures.ro/190-de-accidente-grave-au-avut-loc-anul-trecut-din-cauza-adormirii-soferilor/
https://destine-broker.ro/campania-nationala-de-siguranta-si-preventie-rutiera/
https://educatie345.com/2019/09/11/mesajul-fii-treaz-la-volan-se-vede-in-traficul-din-intreaga-tara/
https://www.insurance-market.ro/2019/09/tu-stii-sa-circuli-corect-pe-autostrada/
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Observator TV -
Antena 1 Stirile de la ora 19:00 - 26 septembrie https://observator.tv/social/sofer-roman-adormit-volan-315681.html

observator.tv
Un şofer român din patru a adormit cel puţin o 
dată la volan https://observator.tv/social/sofer-roman-adormit-volan-315681.html

Facebook 
Observatorul

Adormitul la volan, a treia cea mai frecventă 
cauză a accidentelor mortale. Zeci de persoane 
mor anual din cauza unor accidente produse de 
şoferi care adorm la volan. https://www.facebook.com/ObservatorAntena1/posts/2845024878870524

cristianflorea.ro 1 șofer din 4 a ațipit cel puțin o dată la volan https://cristianflorea.ro/sofer-atipit-la-volan/

Facebook Cristian 
Florea Blog

1 șofer din 4 a ațipit cel puțin o dată la volan, iar 
64% dintre şoferi s-au urcat cel puţin o dată la 
volan după ce nu au dormit o noapte întreagă, 
conform unui studiu efectuat cu un eșantion de 
15.000 de șoferi din România... https://www.facebook.com/cristianfloreablog/posts/2137781586323698

Facebook Cristian 
Florea

1 șofer din 4 a ațipit cel puțin o dată la volan, iar 
64% dintre şoferi s-au urcat cel puţin o dată la 
volan după ce nu au dormit o noapte întreagă, 
conform unui studiu efectuat cu un eșantion de 
15.000 de șoferi din România... https://www.facebook.com/cristianflorea.ro/posts/10157644496772389

Mass media

https://observator.tv/social/sofer-roman-adormit-volan-315681.html
https://observator.tv/social/sofer-roman-adormit-volan-315681.html
https://www.facebook.com/ObservatorAntena1/posts/2845024878870524
https://cristianflorea.ro/sofer-atipit-la-volan/
https://www.facebook.com/cristianfloreablog/posts/2137781586323698
https://www.facebook.com/cristianflorea.ro/posts/10157644496772389
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LinkedIN Cristian 
Florea

1 șofer din 4 a ațipit cel puțin o dată la volan, iar 
64% dintre şoferi s-au urcat cel puţin o dată la 
volan după ce nu au dormit o noapte întreagă, 
conform unui studiu efectuat cu un eșantion de 
15.000 de șoferi din România...

https://www.linkedin.com/posts/cristianflorearo_1-%C8%99ofer-din-4-a-a%C8%9Bipit-
cel-pu%C8%9Bin-o-dat%C4%83-la-activity-6590566229998620672-OlaO

casastiti.ro 1 șofer din 4 a ațipit cel puțin o dată la volan https://casastiti.ro/1-sofer-din-4-a-atipit-cel-putin-o-data-la-volan/

Facebook casastiti

1 șofer din 4 a ațipit cel puțin o dată la volan, iar 
64% dintre şoferi s-au urcat cel puţin o dată la 
volan după ce nu au dormit o noapte întreagă, 
conform unui studiu efectuat cu un eșantion de 
15.000 de șoferi din România.

Asta așa, #casastiti.

de la Treaz la volan https://www.facebook.com/casastiti/posts/2411949368900567

N24 Plus
Studiu privind oboseala la volan si consecintele, 
in cadrul campaniei FII TREAZ LA VOLAN!

http://www.n24plus.ro/stiri-social-economic/studiu-privind-oboseala-la-volan-si-
consecintele-in-cadrul-campaniei-fii-treaz-la-volan.html

csid.ro 
Video online: Oboseala la volan are aceleași 
efecte ca și consumul de alcool https://www.youtube.com/watch?v=Eb2SPV5p78w

Wall-street.ro
Sondaj ingrijorator: 1 sofer din 4 a atipit la 
volan

https://www.wall-street.ro/articol/Auto/244992/sondaj-1-sofer-din-4-a-atipit-la-
volan.html#gref

Curierul National
1 şofer din 5 se urcă la volan după ce a dormit 
mai puţin de 5 ore pe noapte

https://www.curierulnational.ro/1-sofer-din-5-se-urca-la-volan-dupa-ce-a-dormit-mai-
putin-de-5-ore-pe-noapte/

Mass media

https://www.linkedin.com/posts/cristianflorearo_1-%C8%99ofer-din-4-a-a%C8%9Bipit-cel-pu%C8%9Bin-o-dat%C4%83-la-activity-6590566229998620672-OlaO
https://casastiti.ro/1-sofer-din-4-a-atipit-cel-putin-o-data-la-volan/
https://www.facebook.com/casastiti/posts/2411949368900567
http://www.n24plus.ro/stiri-social-economic/studiu-privind-oboseala-la-volan-si-consecintele-in-cadrul-campaniei-fii-treaz-la-volan.html
https://www.youtube.com/watch?v=Eb2SPV5p78w
https://www.wall-street.ro/articol/Auto/244992/sondaj-1-sofer-din-4-a-atipit-la-volan.html#gref
https://www.curierulnational.ro/1-sofer-din-5-se-urca-la-volan-dupa-ce-a-dormit-mai-putin-de-5-ore-pe-noapte/
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jurnalul.antena3.ro
Campania „Fii treaz la volan”. Sondaj: Unul din 
patru şoferi a aţipit în timp ce conducea

https://jurnalul.antena3.ro/stiri/observator/campania-fii-treaz-la-volan-sondaj-unul-din-
patru-soferi-a-atipit-in-timp-ce-conducea-822390.html

agerpres.ro

Campanie despre constientizarea efectelor 
oboselii la volan: unul din patru soferi a atipit in 
timp ce conducea

https://www.agerpres.ro/social/2019/09/25/campanie-despre-constientizarea-efectelor-
oboselii-la-volan-unul-din-patru-soferi-a-atipit-in-timp-ce-conducea--375026

Autoexpert.ro
FII TREAZ LA VOLAN! 1 din 4 șoferi recunoaște 
că a ațipit în timp ce conducea

https://www.autoexpert.ro/fii-treaz-la-volan-1-din-4-soferi-recunoaste-ca-a-atipit-in-
timp-ce-conducea/

Automarket

Sondaj: Un sfert dintre șoferii români au 
adormit la volan, iar 52% au condus mai mult 
de 8 ore fără întrerupere

https://www.automarket.ro/stiri/sondaj-un-sfert-dintre-soferii-romani-au-adormit-la-
volan-iar-52-au-93833.html

Auto-bild.ro

Oboseala la volan: 1 din 4 șoferi români a ațipit 
în timp ce conducea. Unii au condus și 24 de 
ore fără somn

https://www.auto-bild.ro/stiri/oboseala-la-volan-1-din-4-soferi-romani-atipit-timp-ce-
conducea-171475.html

Chinezu.ro
În România, 1 şofer din 4 a aţipit la volan! 
Uau… Tu ești ăla 1 sau ești printre ceilalți 3?

https://cristianchinabirta.ro/2019/09/27/in-romania-1-sofer-din-4-a-atipit-la-volan-
uau-tu-esti-ala-1-sau-esti-printre-ceilalti-3/

lavolan.ro

64% dintre şoferi s-au urcat cel puţin o dată la 
volan după ce nu au dormit o noapte întreagă, 
1 şofer din 4 a aţipit la volan : Autostiri.ro

https://lavolan.ro/64-dintre-soferi-s-au-urcat-cel-putin-o-data-la-volan-dupa-ce-nu-au-
dormit-o-noapte-intreaga-1-sofer-din-4-a-atipit-la-volan-autostiri-ro/

romaniaperoti.ro

FECTELE OBOSELII LA VOLAN SUNT SIMILARE 
CU ALE CONDUCERII SUB INFLUENŢA 
ALCOOLULUI

https://www.romaniaperoti.ro/stiri/advertoriale/efectele-oboselii-la-volan-sunt-similare-
cu-ale-conducerii-sub-influenta-alcoolului.html

autostiri.ro

Sondaj: 64% dintre şoferi s-au urcat cel puţin o 
dată la volan după ce nu au dormit o noapte 
întreagă, 1 şofer din 4 a aţipit la volan

https://autostiri.ro/sondaj-64-dintre-soferi-s-au-urcat-cel-putin-o-data-la-volan-dupa-ce-
nu-au-dormit-o-noapte-intreaga-1-sofer-din-4-atipit-la-volan/

Mass media

https://jurnalul.antena3.ro/stiri/observator/campania-fii-treaz-la-volan-sondaj-unul-din-patru-soferi-a-atipit-in-timp-ce-conducea-822390.html
https://www.agerpres.ro/social/2019/09/25/campanie-despre-constientizarea-efectelor-oboselii-la-volan-unul-din-patru-soferi-a-atipit-in-timp-ce-conducea--375026
https://www.autoexpert.ro/fii-treaz-la-volan-1-din-4-soferi-recunoaste-ca-a-atipit-in-timp-ce-conducea/
https://www.automarket.ro/stiri/sondaj-un-sfert-dintre-soferii-romani-au-adormit-la-volan-iar-52-au-93833.html
https://www.auto-bild.ro/stiri/oboseala-la-volan-1-din-4-soferi-romani-atipit-timp-ce-conducea-171475.html
https://cristianchinabirta.ro/2019/09/27/in-romania-1-sofer-din-4-a-atipit-la-volan-uau-tu-esti-ala-1-sau-esti-printre-ceilalti-3/
https://lavolan.ro/64-dintre-soferi-s-au-urcat-cel-putin-o-data-la-volan-dupa-ce-nu-au-dormit-o-noapte-intreaga-1-sofer-din-4-a-atipit-la-volan-autostiri-ro/
https://www.romaniaperoti.ro/stiri/advertoriale/efectele-oboselii-la-volan-sunt-similare-cu-ale-conducerii-sub-influenta-alcoolului.html
https://autostiri.ro/sondaj-64-dintre-soferi-s-au-urcat-cel-putin-o-data-la-volan-dupa-ce-nu-au-dormit-o-noapte-intreaga-1-sofer-din-4-atipit-la-volan/


Site Titlu Link

profit.ro

Sondaj online: 64% dintre șoferii respondenți s-
au urcat cel puțin o dată la volan după ce nu au 
dormit o noapte întreagă, 1 șofer din 4 a ațipit 
la volan

https://www.profit.ro/povesti-cu-profit/auto-transporturi/sondaj-online-64-dintre-soferii-
respondenti-s-au-urcat-cel-putin-o-data-la-volan-dupa-ce-nu-au-dormit-o-noapte-
intreaga-1-sofer-din-4-a-atipit-la-volan-19123997

RADOR.ro
„Fii treaz la volan!”, o campanie de informare a 
şoferilor despre efectele oboselii la volan

http://www.rador.ro/2019/09/25/fii-treaz-la-volan-o-campanie-de-informare-a-soferilor-
despre-efectele-oboselii-la-volan/

newsar.ro
PERICOL pe șoselele din țară! Unul din cinci 
șoferi face acest lucru la VOLAN

https://newsar.ro/pericol-pe-soselele-din-tara-unul-din-cinci-soferi-face-acest-lucru-la-
volan/

Romania Libera
Campanie despre conştientizarea efectelor 
oboselii la volan

https://romanialibera.ro/actualitate/campanie-despre-constientizarea-efectelor-oboselii-
la-volan-805899?utm_source=rss&utm_medium=feed&utm_campaign=rss_ultimaora

RomaniaTV.net
Campanie împotriva oboselii la volan. Unul din 
patru şoferi a aţipit în timp ce conducea

https://www.romaniatv.net/campanie-impotriva-oboselii-la-volan--unul-din-patru-soferi-
a-atipit-in-timp-ce-conducea_491747.html

Libertatea
Campania ”Fii treaz la volan”! Unul din patru 
șoferi a adormit la volan

https://www.libertatea.ro/stiri/campania-fii-treaz-la-volan-unul-din-patru-soferi-a-
adormit-la-volan-2755878

csid.ro
Sondaj: 1 şofer din 4 a aţipit cel puţin o dată la 
volan

https://www.csid.ro/lifestyle/noutati/sondaj-1-sofer-din-4-a-atipit-cel-putin-o-data-la-
volan-18413788/

Garbo.ro
Studiu: Efectele oboselii la volan sunt similare 
cu ale condusului sub influenţa alcoolului https://www.garbo.ro/articol/Social/25492/studiu-efectele-oboselii-la-volan.html

Rock FM Stirile de la ora 9:00 am

Mass media

https://www.profit.ro/povesti-cu-profit/auto-transporturi/sondaj-online-64-dintre-soferii-respondenti-s-au-urcat-cel-putin-o-data-la-volan-dupa-ce-nu-au-dormit-o-noapte-intreaga-1-sofer-din-4-a-atipit-la-volan-19123997
http://www.rador.ro/2019/09/25/fii-treaz-la-volan-o-campanie-de-informare-a-soferilor-despre-efectele-oboselii-la-volan/
https://newsar.ro/pericol-pe-soselele-din-tara-unul-din-cinci-soferi-face-acest-lucru-la-volan/
https://romanialibera.ro/actualitate/campanie-despre-constientizarea-efectelor-oboselii-la-volan-805899?utm_source=rss&utm_medium=feed&utm_campaign=rss_ultimaora
https://www.romaniatv.net/campanie-impotriva-oboselii-la-volan--unul-din-patru-soferi-a-atipit-in-timp-ce-conducea_491747.html
https://www.libertatea.ro/stiri/campania-fii-treaz-la-volan-unul-din-patru-soferi-a-adormit-la-volan-2755878
https://www.csid.ro/lifestyle/noutati/sondaj-1-sofer-din-4-a-atipit-cel-putin-o-data-la-volan-18413788/
https://www.garbo.ro/articol/Social/25492/studiu-efectele-oboselii-la-volan.html
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Missauto.ro
Statistici de speriat: 1 din 4 șoferi a adormit la 
volan https://missauto.ro/statistici-de-speriat-1-din-4-soferi-a-adormit-la-volan/

Radio Brasov FM
Mai multe asociaţii de asigurări lansează 
campania "Fii treaz la volan!"

http://www.radiobrasovfm.ro/stire/mai-multe-asociatii-de-asigurari-lanseaza-campania-
fii-treaz-la-volan/2409071/6251/5

Radio Mures
„Fii treaz la volan!”, o campanie de informare a 
şoferilor despre efectele oboselii la volan

http://www.radiomures.ro/stiri/fii-treaz-la-volan-o-campanie-de-informare-a-soferilor-
despre-efectele-oboselii-la-volan.html

Antena Satelor
Campanie de informare a şoferilor despre 
efectele oboselii la volan

http://antenasatelor.ro/utile/utile/37212-campanie-de-informare-a-soferilor-despre-
efectele-oboselii-la-volan.html

Radio Romanul

CAMPANIE DESPRE CONŞTIENTIZAREA 
EFECTELOR OBOSELII LA VOLAN: UNUL DIN 
PATRU ŞOFERI A AŢIPIT ÎN TIMP CE CONDUCEA

http://www.radioromanul.es/noutati/campanie-despre-constientizarea-efectelor-
oboselii-la-volan-unul-din-patru-soferi-a-atipit-in-timp-ce-conducea/

crainou.ro
64% dintre şoferi s-au urcat cel puţin o dată la 
volan după ce nu au dormit o noapte întreagă

https://www.crainou.ro/2019/09/26/64-dintre-soferi-s-au-urcat-cel-putin-o-data-la-
volan-dupa-ce-nu-au-dormit-o-noapte-intreaga/

timispress.ro
Campania „Fii treaz la volan“. Unul din patru 
șoferi a adormit în timp ce conducea

https://timispress.ro/sport/fara-categorie/campania-fii-treaz-la-volan-unul-din-patru-
soferi-a-adormit-in-timp-ce-conducea/

ziarullumina.ro Fii treaz la volan! https://ziarullumina.ro/societate/actualitate-sociala/fii-treaz-la-volan-148272.html

Albina Romaneasca
Sondaj: 1 Şofer Din 4 A Aţipit Cel Puţin O Dată 
La Volan

https://www.albinaromaneasca.ro/2019/09/25/sondaj-1-sofer-din-4-a-atipit-cel-putin-o-
data-la-volan/

Mass media

https://missauto.ro/statistici-de-speriat-1-din-4-soferi-a-adormit-la-volan/
http://www.radiobrasovfm.ro/stire/mai-multe-asociatii-de-asigurari-lanseaza-campania-fii-treaz-la-volan/2409071/6251/5
http://www.radiomures.ro/stiri/fii-treaz-la-volan-o-campanie-de-informare-a-soferilor-despre-efectele-oboselii-la-volan.html
http://antenasatelor.ro/utile/utile/37212-campanie-de-informare-a-soferilor-despre-efectele-oboselii-la-volan.html
http://www.radioromanul.es/noutati/campanie-despre-constientizarea-efectelor-oboselii-la-volan-unul-din-patru-soferi-a-atipit-in-timp-ce-conducea/
https://www.crainou.ro/2019/09/26/64-dintre-soferi-s-au-urcat-cel-putin-o-data-la-volan-dupa-ce-nu-au-dormit-o-noapte-intreaga/
https://timispress.ro/sport/fara-categorie/campania-fii-treaz-la-volan-unul-din-patru-soferi-a-adormit-in-timp-ce-conducea/
https://ziarullumina.ro/societate/actualitate-sociala/fii-treaz-la-volan-148272.html
https://www.albinaromaneasca.ro/2019/09/25/sondaj-1-sofer-din-4-a-atipit-cel-putin-o-data-la-volan/
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Telegrafonline.ro 1 şofer din 4 a aţipit cel puţin o dată la volan https://www.telegrafonline.ro/1-sofer-din-4-a-atipit-cel-putin-o-data-la-volan

informatia-zilei.ro
Sondaj: la drum lung, majoritatea şoferilor iau o 
pauză o dată la 3 – 4 ore

http://www.informatia-zilei.ro/sm/sondaj-la-drum-lung-majoritatea-soferilor-iau-o-
pauza-o-data-la-3-4-ore/

Cotidianul
Campanie împotriva oboselii la volan. Unul din 
patru şoferi a aţipit în timp ce conducea

https://cotidianul.it/campanie-impotriva-oboselii-la-volan-unul-din-patru-soferi-a-atipit-
in-timp-ce-conducea/

Digi FM

SONDAJ: 6 DIN 10 ȘOFERI SE URCĂ LA VOLAN 
DUPĂ CE NU AU DORMIT O NOAPTE, IAR 1 DIN 
4 A AȚIPIT LA VOLAN

https://www.digifm.ro/stiri/sondaj-6-din-10-soferi-se-urca-la-volan-dupa-ce-nu-au-
dormit-iar-1-din-4-a-atipit-la-volan-50545

Catchy.ro
Oboseala la volan, la fel de periculoasă ca 
alcoolul https://www.catchy.ro/oboseala-la-volan-la-fel-de-periculoasa-ca-alcoolul/152654

abcnews.ro Fii treaz la volan! https://abcnews.ro/fii-treaz-la-volan/

Diacaf

Sondaj: Șase din zece șoferi vorbesc la mobil în 
timp ce conduc, fără a utiliza dispozitive 
handsfree

http://www.diacaf.com/stiri/auto/sondaj-un-sfert-dintre-soferii-romani-au-adormit-
la_92041600.html

infomures.ro
„Fii treaz la volan!”, o campanie de informare a 
şoferilor despre efectele oboselii la volan

https://stiri.infomures.ro/social/fii-treaz-la-volan-o-campanie-de-informare-a-soferilor-
despre-efectele-oboselii-la-volan/

livearad.ro
„Fii treaz la volan!”, campanie despre 
conștientizarea efectelor oboselii la volan

http://www.livearad.ro/fii-treaz-la-volan-campanie-despre-constientizarea-efectelor-
oboselii-la-volan/

Mass media

https://www.telegrafonline.ro/1-sofer-din-4-a-atipit-cel-putin-o-data-la-volan
http://www.informatia-zilei.ro/sm/sondaj-la-drum-lung-majoritatea-soferilor-iau-o-pauza-o-data-la-3-4-ore/
https://cotidianul.it/campanie-impotriva-oboselii-la-volan-unul-din-patru-soferi-a-atipit-in-timp-ce-conducea/
https://www.digifm.ro/stiri/sondaj-6-din-10-soferi-se-urca-la-volan-dupa-ce-nu-au-dormit-iar-1-din-4-a-atipit-la-volan-50545
https://www.catchy.ro/oboseala-la-volan-la-fel-de-periculoasa-ca-alcoolul/152654
https://abcnews.ro/fii-treaz-la-volan/
http://www.diacaf.com/stiri/auto/sondaj-un-sfert-dintre-soferii-romani-au-adormit-la_92041600.html
https://stiri.infomures.ro/social/fii-treaz-la-volan-o-campanie-de-informare-a-soferilor-despre-efectele-oboselii-la-volan/
http://www.livearad.ro/fii-treaz-la-volan-campanie-despre-constientizarea-efectelor-oboselii-la-volan/
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dcmedical.ro
Fii treaz la volan! Unul din patru şoferi aţipește 
în timp ce conduce

https://www.dcmedical.ro/fii-treaz-la-volan-unul-din-patru-soferi-atipe-te-in-timp-ce-
conduce_610547.html

incomod-media.ro 1 sofer din 4 a atipit cel putin o data la volan!
https://incomod-media.ro/2019/09/25/1-sofer-din-4-a-atipit-cel-putin-o-data-la-volan-fii-
treaz-la-volan/

manager.ro

Oboseala ucide la fel ca alcoolul. Circa 64% 
dintre soferi s-au urcat cel putin o data la volan 
dupa ce nu au dormit o noapte intreaga

https://www.manager.ro/articole/auto-96/circa-64procente-dintre-soferi-s-au-urcat-cel-
putin-o-data-la-volan-dupa-ce-nu-au-dormit-o-noapte-intreaga-100795.html

newsbucovina.ro

Sondaj APPA: 64% dintre șoferi s-au urcat cel 
puţin o dată la volan după ce nu au dormit o 
noapte întreagă, iar un şofer din patru a aţipit la 
volan

https://www.newsbucovina.ro/comunicate-de-presa/262773/sondaj-appa-64-dintre-
soferi-s-au-urcat-cel-putin-o-data-la-volan-dupa-ce-nu-au-dormit-o-noapte-intreaga-iar-
un-sofer-din-patru-a-atipit-la-volan

emaramures.ro

Sondaj: 64% dintre şoferi s-au urcat cel puţin o 
dată la volan după ce nu au dormit o noapte 
întreagă. Un şofer din patru a aţipit la volan

https://www.emaramures.ro/sondaj-64-dintre-soferi-s-au-urcat-cel-putin-o-data-la-volan-
dupa-ce-nu-au-dormit-o-noapte-intreaga-un-sofer-din-patru-a-atipit-la-volan/

ebroky.com

Oboseala la volan: 1 din 4 șoferi români a ațipit 
în timp ce conducea. Unii au condus și 24 de 
ore fără somn

http://ebroky.com/oboseala-la-volan-1-din-4-soferi-romani-a-atipit-in-timp-ce-conducea-
unii-au-condus-si-24-de-ore-fara-somn/

Tele M

64% dintre şoferi s-au urcat cel puţin o dată la 
volan după ce nu au dormit o noapte întreagă, 
1 şofer din 4 a aţipit la volan

http://telem.ro/64-dintre-soferi-s-au-urcat-cel-putin-o-data-la-volan-dupa-ce-nu-au-
dormit-o-noapte-intreaga-1-sofer-din-4-a-atipit-la-volan/

Alba7.ro

Sondaj: 64% dintre şoferi s-au urcat cel puţin o 
dată la volan după ce nu au dormit o noapte 
întreagă

https://alba7.ro/sondaj-64-dintre-soferi-s-au-urcat-cel-putin-o-data-la-volan-dupa-ce-nu-
au-dormit-o-noapte-intreaga/

Monitorul de Vrancea

Campanie despre conştientizarea efectelor 
oboselii la volan: unul din patru şoferi a aţipit în 
timp ce conducea

https://monitoruldevrancea.ro/2019/09/26/campanie-despre-constientizarea-efectelor-
oboselii-la-volan-unul-din-patru-soferi-a-atipit-in-timp-ce-conducea/

Mass media

https://www.dcmedical.ro/fii-treaz-la-volan-unul-din-patru-soferi-atipe-te-in-timp-ce-conduce_610547.html
https://incomod-media.ro/2019/09/25/1-sofer-din-4-a-atipit-cel-putin-o-data-la-volan-fii-treaz-la-volan/
https://www.manager.ro/articole/auto-96/circa-64procente-dintre-soferi-s-au-urcat-cel-putin-o-data-la-volan-dupa-ce-nu-au-dormit-o-noapte-intreaga-100795.html
https://www.newsbucovina.ro/comunicate-de-presa/262773/sondaj-appa-64-dintre-soferi-s-au-urcat-cel-putin-o-data-la-volan-dupa-ce-nu-au-dormit-o-noapte-intreaga-iar-un-sofer-din-patru-a-atipit-la-volan
https://www.emaramures.ro/sondaj-64-dintre-soferi-s-au-urcat-cel-putin-o-data-la-volan-dupa-ce-nu-au-dormit-o-noapte-intreaga-un-sofer-din-patru-a-atipit-la-volan/
http://ebroky.com/oboseala-la-volan-1-din-4-soferi-romani-a-atipit-in-timp-ce-conducea-unii-au-condus-si-24-de-ore-fara-somn/
http://telem.ro/64-dintre-soferi-s-au-urcat-cel-putin-o-data-la-volan-dupa-ce-nu-au-dormit-o-noapte-intreaga-1-sofer-din-4-a-atipit-la-volan/
https://alba7.ro/sondaj-64-dintre-soferi-s-au-urcat-cel-putin-o-data-la-volan-dupa-ce-nu-au-dormit-o-noapte-intreaga/
https://monitoruldevrancea.ro/2019/09/26/campanie-despre-constientizarea-efectelor-oboselii-la-volan-unul-din-patru-soferi-a-atipit-in-timp-ce-conducea/
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National.ro Unul din patru şoferi aţipeşte la volan https://www.national.ro/news/unul-din-patru-soferi-atipeste-la-volan-669947.html/

stiricurate.ro
Campania „Fii treaz la volan”. Sondaj: Unul din 
patru şoferi a aţipit în timp ce conducea

https://www.stiricurate.ro/topic/campania-fii-treaz-la-volan-sondaj-unul-din-patru-soferi-
a-atipit-in-timp-ce-conducea-1524332

stirilepescurt.ro

Campanie despre conştientizarea efectelor 
oboselii la volan: unul din patru şoferi a aţipit în 
timp ce conducea

http://www.stirilepescurt.ro/campanie-despre-constientizarea-efectelor-oboselii-la-
volan-unul-din-patru-soferi-a-atipit-in-timp-ce-conducea/

ziarul21.ro

Sondaj: 64% dintre şoferi s-au urcat cel puţin o 
dată la volan după ce nu au dormit o noapte 
întreagă, 1 şofer din 4 a aţipit la volan

https://www.ziarul21.ro/actualitate/sondaj-64-dintre-soferi-s-au-urcat-cel-putin-o-data-
la-volan-dupa-ce-nu-au-dormit-o-noapte-intreaga-1-sofer-din-4-a-atipit-la-volan/

ziarelive.ro
Campania ”Fii treaz la volan”! Unul din patru 
șoferi a adormit la volan

http://www.ziarelive.ro/stiri/campania-fii-treaz-la-volan-unul-din-patru-soferi-a-adormit-
la-volan.html

ultimele-stiri.eu
1 şofer din 5 se urcă la volan după ce a dormit 
mai puţin de 5 ore pe noapte

https://www.ultimele-stiri.eu/articol/1-sofer-din-5-se-urca-la-volan-dupa-ce-a-dormit-
mai-putin-de-5-ore-pe-noapte/5709032

ziarelive.ro
1 şofer din 5 se urcă la volan după ce a dormit 
mai puţin de 5 ore pe noapte

http://www.ziarelive.ro/stiri/1-sofer-din-5-se-urca-la-volan-dupa-ce-a-dormit-mai-putin-
de-5-ore-pe-noapte.html

ziare.com
Campania "Fii treaz la volan". Sondaj: Unul din 
patru soferi a atipit in timp ce conducea

http://www.ziare.com/bucuresti/stiri-actualitate/campania-fii-treaz-la-volan-sondaj-unul-
din-patru-soferi-a-atipit-in-timp-ce-conducea-7821758

ziarelive.ro
Campanie împotriva oboselii la volan. Unul din 
patru şoferi a aţipit în timp ce conducea

http://www.ziarelive.ro/stiri/campanie-impotriva-oboselii-la-volan-unul-din-patru-soferi-
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