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Știai că... Știai că... 

Cum putem răspunde Cum putem răspunde 
agresivității în trafic?agresivității în trafic?
Prin politeţe!Prin politeţe!

... 94%... 94% dintre toate accidentele în trafic sunt cauzate de erori ale şoferilor?

Dintre aceste accidente, până la  33% 33% ar putea fi atribuite 
comportamentelor asociate fenomenului „road rage”. (1)

... şoferii care manifestă un nivel mare de agresivitate la volan au înregistrat 

de două ori mai multe accidente de două ori mai multe accidente în simulările 
de condus? (2)

... agresivitatea la volan... agresivitatea la volan  este influențată de 
comportamentul celorlalți participanţi la trafic? Cu alte cuvinte, reprezintă o 
atitudine „contagioasă”. (3)

Un șofer politicos, care îşi menţine calmul şi este respectuos cu ceilalţi 
participanţi la trafic, contribuie la creşterea gradului de siguranță rutieră. 
După cum agresivitatea este „contagioasă”, şi politeţea poate fi preluată de 
partenerii de trafic. Fii un exemplu pozitiv!

Surse: 1 – NHTSA, 2 - American Pychological Association, 3 - Asociaţia de Psihologie şi Siguranţă Rutieră “PsihoTrafiQ”



Cum putem răspunde Cum putem răspunde 
agresivității în trafic?agresivității în trafic?
Prin politeţe!Prin politeţe!

Politeţea în trafic Politeţea în trafic 
începe cu tineîncepe cu tine

Fii calm la volan! Fii calm la volan! 
Când te urci la volan, nu „lua cu tine” problemele Când te urci la volan, nu „lua cu tine” problemele 
de la muncă sau de acasă.de la muncă sau de acasă.

Respectă regulile de circulaţie!Respectă regulile de circulaţie!
Mare parte din comportamentul nepotrivit şi frustrant în trafic pornește de Mare parte din comportamentul nepotrivit şi frustrant în trafic pornește de 
la nerespectarea regulilor de circulaţie.la nerespectarea regulilor de circulaţie.

Fii tu mai tolerant!Fii tu mai tolerant!
Nu lăsa nervii să te controleze. Nu reacţiona când un Nu lăsa nervii să te controleze. Nu reacţiona când un 
alt conducător auto sau un alt participant la trafic este alt conducător auto sau un alt participant la trafic este 
agresiv faţă de tine. Nu fi tu cel care creează conflicte!agresiv faţă de tine. Nu fi tu cel care creează conflicte!

Fii atent la drum când eşti Fii atent la drum când eşti 
la volan!la volan!

Concentrează-ți atenția asupra condusului.Concentrează-ți atenția asupra condusului.
Nu folosi telefonul mobil și nu te angaja în alte activități fără legatură cu Nu folosi telefonul mobil și nu te angaja în alte activități fără legatură cu 
șofatul. șofatul. 



Un Un comportament civilizatcomportament civilizat în  în 
trafic presupune ...trafic presupune ...

Să nu te plimbi de pe o Să nu te plimbi de pe o 
bandă pe alta fără motiv. bandă pe alta fără motiv. 
Evită să forțezi intrarea pe Evită să forțezi intrarea pe 
bandă. bandă. 

Să semnalizezi Să semnalizezi 
întotdeauna, din timp, întotdeauna, din timp, 
orice manevră pe care orice manevră pe care 
intenţionezi să o efectuezi.intenţionezi să o efectuezi.  

Să nu foloseşti claxonul şi flash-urile pentru a atrage Să nu foloseşti claxonul şi flash-urile pentru a atrage 
atenţia celorlalţi. Claxonul se foloseşte întotdeauna atenţia celorlalţi. Claxonul se foloseşte întotdeauna 
pentru semnalizarea unui pericol iminent.pentru semnalizarea unui pericol iminent.

Să nu blochezi Să nu blochezi 
intersecţia.intersecţia.

Să nu depășești o coloană de maşini oprită în trafic. Să nu depășești o coloană de maşini oprită în trafic. 
Este un gest nepoliticos și riscant pentru că vei fi Este un gest nepoliticos și riscant pentru că vei fi 
obligat să forţezi reintrarea în coloană.obligat să forţezi reintrarea în coloană.

Să nu circuli pe banda a II-a la viteză mai mică decât cea legală Să nu circuli pe banda a II-a la viteză mai mică decât cea legală 
când banda I este liberă şi nu are gropi, denivelări sau alte când banda I este liberă şi nu are gropi, denivelări sau alte 
obstacole.obstacole.

Gesturile mărunte chiar
contează în trafic 



Să mulțumești întotdeauna şoferilor Să mulțumești întotdeauna şoferilor 
care te ajută în trafic.care te ajută în trafic.

Să nu asculți muzică la volum maxim Să nu asculți muzică la volum maxim 
cu geamurile deschise. cu geamurile deschise. 

 Să fii politicos  Să fii politicos 
cu ceilalți.cu ceilalți.

Să conduci preventiv. Ajută un Să conduci preventiv. Ajută un 
conducător auto implicat într-o manevră conducător auto implicat într-o manevră 
periculoasă (depășire, reintrarea periculoasă (depășire, reintrarea 
în coloană etc.), chiar dacă acesta a în coloană etc.), chiar dacă acesta a 
procedat greşit.procedat greşit.

Să fii răbdător cu maşinile de şcoală şi cu şoferii începători. Să fii răbdător cu maşinile de şcoală şi cu şoferii începători. 
Fiecare dintre noi a avut nevoie de timp ca să câştige experienţă. Fiecare dintre noi a avut nevoie de timp ca să câştige experienţă. 
Să nu claxonezi şi să nu fii agresiv faţă de ei.Să nu claxonezi şi să nu fii agresiv faţă de ei.

Să încetinești când treci printr-o baltă, ca să Să încetinești când treci printr-o baltă, ca să 
nu stropești pietonii care circulă pe trotuare.nu stropești pietonii care circulă pe trotuare.

Să nu arunci gunoaie pe geam.  Păstrează gunoiul în maşină până Să nu arunci gunoaie pe geam.  Păstrează gunoiul în maşină până 
când îl poţi arunca în locurile special amenajate, chiar dacă sunt când îl poţi arunca în locurile special amenajate, chiar dacă sunt 
resturi biodegradabile.resturi biodegradabile.

Cei 7 ani de acasă 
se văd şi la volan
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Fără nervi la volan!Fără nervi la volan!
Când te irită ceva, îți poți stăpâni și controla reacțiile la volan, dacă ...

...te odihnești suficient – lipsa somnului induce o ...te odihnești suficient – lipsa somnului induce o 
stare de nervozitate și, implicit, de nesiguranță.stare de nervozitate și, implicit, de nesiguranță.

...pleci la drum relaxat, ...pleci la drum relaxat, 
luându-ți o marjă de timp luându-ți o marjă de timp 
de siguranţă, ca să eviţi de siguranţă, ca să eviţi 
întârzierile.întârzierile.

...nu conduci sub presiunea timpului. În întarziere fiind, ...nu conduci sub presiunea timpului. În întarziere fiind, 
anunţă această situație, pentru ca drumul să fie unul liniştit.anunţă această situație, pentru ca drumul să fie unul liniştit.

...asculți muzică sau o ...asculți muzică sau o 
emisiune radio care te emisiune radio care te 
destinde.destinde.

...îți controlezi ...îți controlezi 
propriile stări propriile stări 
emoţionale.emoţionale.

...la drum lung, din când în când, ...la drum lung, din când în când, 
tragi pe dreapta şi faci doi-trei paşi tragi pe dreapta şi faci doi-trei paşi 
pentru destindere.pentru destindere.

...eviți orele de vârf şi intervalele de timp în ...eviți orele de vârf şi intervalele de timp în 
care traficul este aglomerat.care traficul este aglomerat.

...ești atent la poziţia ta la volan: sprijină-te de spătarul scaunului, ...ești atent la poziţia ta la volan: sprijină-te de spătarul scaunului, 
nu strânge volanul prea tare, adoptă o atitudine detensionată!nu strânge volanul prea tare, adoptă o atitudine detensionată!



Evită altercațiile în trafic! Evită altercațiile în trafic! 
Adoptă un comportament corect și civilizat în trafic! 
Asumă-ți cu responsabilitate statutul de participant la trafic!

Traficul nu este o cursă pe care trebuie sa o câștigi, Traficul nu este o cursă pe care trebuie sa o câștigi, 
iar condusul sub presiunea timpului trebuie evitat.iar condusul sub presiunea timpului trebuie evitat.

Şofează prevăzător, nu tăia calea celorlalți conducători auto și Şofează prevăzător, nu tăia calea celorlalți conducători auto și 
semnalizează înainte de a schimba banda/direcţia, iar, în cazul în care semnalizează înainte de a schimba banda/direcţia, iar, în cazul în care 
gresești, nu uita să ceri scuze.gresești, nu uita să ceri scuze.

Ascultă muzică sau orice altă emisiune care te relaxează. Ascultă muzică sau orice altă emisiune care te relaxează. 
Evită să conduci în situația în care ești nervos sau stresat. Evită să conduci în situația în care ești nervos sau stresat. 

Nu răspunde unui comportament agresiv Nu răspunde unui comportament agresiv 
adoptând aceeași atitudine.adoptând aceeași atitudine.

Nu-i deranja sau jigni pe ceilalți Nu-i deranja sau jigni pe ceilalți 
participanți la trafic!participanți la trafic!



Cum reacţionezi dacă eşti Cum reacţionezi dacă eşti 
ţinta agresivităţii altui şofer?ţinta agresivităţii altui şofer?

Păstrează-ți calmul, nu răspunde agresiv, nu Păstrează-ți calmul, nu răspunde agresiv, nu 
întoarce cuvintele sau gesturile obscene!întoarce cuvintele sau gesturile obscene!

Dacă este necesar (de exemplu, când şoferul din Dacă este necesar (de exemplu, când şoferul din 
spatele tău circulă prea aproape de tine sau are spatele tău circulă prea aproape de tine sau are 
un comportament agresiv) trage pe dreapta în un comportament agresiv) trage pe dreapta în 
siguranţă sau schimbă banda, lăsându-l, astfel, să siguranţă sau schimbă banda, lăsându-l, astfel, să 
te depăşească.te depăşească.

Fii conştient de faptul că, dacă şoferul agresiv trece în faţa ta, poate Fii conştient de faptul că, dacă şoferul agresiv trece în faţa ta, poate 
frâna brusc. Păstrează o distanţă de siguranţă.frâna brusc. Păstrează o distanţă de siguranţă.

În cazul în care conflictul escaladează (eşti urmărit, agresorul În cazul în care conflictul escaladează (eşti urmărit, agresorul 
încearcă să provoace un accident), apelează 112.încearcă să provoace un accident), apelează 112.

Nu opri când un şofer agresiv îţi cere acest lucru, nu Nu opri când un şofer agresiv îţi cere acest lucru, nu 
coborî din maşină și blochează uşile.coborî din maşină și blochează uşile.

În astfel de cazuri, trebuie să încerci să controlezi situaţia



Nu plecaNu pleca la drum  la drum 
fără asigurare!fără asigurare!

Asigurarea RCAAsigurarea RCA - asigurarea de răspundere civilă auto - este  - asigurarea de răspundere civilă auto - este 
OBLIGATORIEOBLIGATORIE prin lege! prin lege!
  
Poţi verifica  valabilitatea poliței tale RCA în baza AIDA - Administrare Istoric Poţi verifica  valabilitatea poliței tale RCA în baza AIDA - Administrare Istoric 
Date Asigurări Auto, disponibilă online, la adresa Date Asigurări Auto, disponibilă online, la adresa 
www.aida.info.ro.www.aida.info.ro.
  
Asigură-ți mașina printr-o poliță CASCO! Asigură-ți mașina printr-o poliță CASCO! Asigurarea CASCOAsigurarea CASCO îți  îți 
protejează propria mașină, în timp ce polița RCA acoperă numai daunele pe protejează propria mașină, în timp ce polița RCA acoperă numai daunele pe 
care le provoci altora din vina ta.care le provoci altora din vina ta.
  
Atenţie!Atenţie! În anumite cazuri, un comportament iresponsabil  În anumite cazuri, un comportament iresponsabil 
la volan generează excluderi (riscuri care nu sunt acoperite de asigurător). la volan generează excluderi (riscuri care nu sunt acoperite de asigurător). 
De exemplu, conducerea sub influența alcoolului, dar şi a produselor ori De exemplu, conducerea sub influența alcoolului, dar şi a produselor ori 
substanţelor stupefiante reprezintă excludere pentru asigurarea CASCO.substanţelor stupefiante reprezintă excludere pentru asigurarea CASCO.



Când gesticulezi în trafic, când înjuri sau claxonezi, 
Când gesticulezi în trafic, când înjuri sau claxonezi, 
Toată lum

ea se agită, poate-ai vrea să te calm
ezi. 

Toată lum
ea se agită, poate-ai vrea să te calm

ezi. 
Ce folos să te răzbuni și să vrei să bați obrazul, 
Ce folos să te răzbuni și să vrei să bați obrazul, 
Nu m

ai bine lași să treacă și, așa, s-alungi necazul? 
Nu m

ai bine lași să treacă și, așa, s-alungi necazul? 
  Fii isteț și calm

 în trafic, dă dovadă de răbdare, 
Fii isteț și calm

 în trafic, dă dovadă de răbdare, 
Fii politicos și-atunci când ocupi alt loc de parcare. 
Fii politicos și-atunci când ocupi alt loc de parcare. 
Lasă-ți num

ărul în geam
, cere-ți scuze pentru gest, 

Lasă-ți num
ărul în geam

, cere-ți scuze pentru gest, 
De ești calm

 și responsabil, m
usai ești și om

 onest.
De ești calm

 și responsabil, m
usai ești și om

 onest.


