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Creşterea vitezei de deplasare conduce atât la creşterea riscului
unui accident rutier, cât şi la creşterea gravităţii acestuia.
În ultimii 10 ani, viteza a provocat, în medie, un sfert dintre
decesele din accidente rutiere în România. ATENŢIE!

De ce este viteza periculoasă?
ai mai puţin timp să reacţionezi
la evenimente neaşteptate: deşi
timpul de reacţie e acelaşi, distanţa
parcursă până când reacţionezi este
mai mare;

la viteze mai mari,
distanţa de frânare
creşte;

când un vehicul se apropie cu viteză mare, le dă mai puţin
timp celorlalţi participanţi la trafic să reacţioneze. La viteze mari,
şoferii tind să supraestimeze timpul de reacţie pe care îl au la
dispoziţie;
Câmpul tău vizual
se îngustează pe
măsură ce conduci
mai repede; la 130
km/h, ai un unghi
vizual de doar 30 de
grade.

Adaptează viteza la
condiţiile de drum!
Respectă limitele
de viteză!

Păstrează distanţa! Nu circula prea aproape de maşina din
faţă! Aceasta poate frâna brusc şi nu vei avea timp să opreşti în
siguranţă!

Foloseşte regula celor 2 secunde!
Găseşte un obiect fix pe
marginea drumului (o bornă
kilometrică, un stâlp, un
copac etc.).
Când maşina din faţa ta
ajunge în faţa obiectului
respectiv, începe să numeri
secundele. Dacă ajungi în
dreptul aceluiaşi obiect
înainte de a număra până
la 2, eşti prea aproape de
maşina din faţă.
Ce faci dacă maşina
din spatele tău nu
respectă distanţa?
Măreşte şi mai mult
distanţa faţă de
maşina din faţa ta.

ATENŢIE! Regula celor 2
secunde se aplică doar
pe carosabil uscat şi
curat. Dacă circuli pe un
drum umed, acoperit
de gheaţă, zăpadă
sau mâzgă, cu multe
curbe sau cu vizibilitate
redusă, trebuie să creşti
distanţa.

Menţine distanţa
de siguranţă faţă
de maşina din
faţă!

Aflat la volanul maşinii, ai moduri limitate de a comunica cu
ceilalţi participanţi la trafic, iar anticiparea mişcărilor vehiculelor
din jur reprezintă una dintre modalităţile prin care te deplasezi în
siguranţă.
Ca şofer, eşti obligat să semnalizezi din timp atunci când:
1. Schimbi direcţia de mers
2. Ieşi dintr-un rând de vehicule staţionate
3. Intri într-un rând de vehicule staţionate
4. Pleci de pe loc/ ieşi din parcare
5. Intri în trafic de pe marginea drumului
6. Treci pe o altă bandă de circulaţie
7. Virezi spre dreapta ori spre stânga
8. Efectuezi o întoarcere
9. Depăşeşti un alt autovehicul (semnalizarea trebuie menţinută
pe întreaga durată de efectuare a manevrei)
10. Eşti în sensul giratoriu
*studiu realizat în 2012 de asociaţia americană Society of Automotive Engineers – SAE International

Semnalizează
fiecare manevră
din trafic!

Prin semnalizarea
intenţiilor tale, te asiguri
că ceilalţi şoferi ştiu ce
urmează să faci şi îşi vor
ajusta viteza sau vor
reacţiona corespunzător.

Cum circuli corect pe bandă?
1. În condiţii normale, poziţionează maşina pe mijocul benzii de
circulaţie.
2. Evită să circuli prea aproape de trotuar.
3. Cu toate acestea, trebuie să te muţi mai aproape de trotuar/
dreapta benzii, dacă:
trebuie să faci loc traficului din sens opus pe o zonă de drum
îngustat
trebuie să laşi un alt vehicul să te depăşească
faci loc unei motociclete când circulaţia este blocată
urmează să virezi la dreapta
Cum schimbi banda corect?
1. Anticipează din timp schimbarea benzii.
2. Verifică oglinzile pentru a vedea situaţia traficului din jur.
3. Verifică unghiul mort cu o privire scurtă în direcţia în care vrei
să te deplasezi – ca să te asiguri că acolo nu se află un motociclist
sau un biciclist.
4. Semnalizează intenţia din timp.
5. Schimbă banda doar atunci când este sigur să faci acest lucru.
Atenţie!
Nu schimba benzile fără motiv.
Nu merge pe două benzi.
Nu schimba brusc banda.

Încadrează-te
corect!
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Luminile de întâlnire se folosesc chiar şi ziua pe autostrăzi, pe
drumurile expres și pe cele naționale europene (E).
Pe timp de ploaie sau în condiţii de vizibilitate redusă, foloseşte
luminile de întâlnire. În acest fel, te asiguri că eşti vizibil pentru ceilalţi participanţi la trafic! În condiții de ceaţă, utilizează
luminile de întâlnire şi de ceaţă (dacă maşina ta este prevăzută
cu proiectoare de ceaţă). Nu folosi luminile de ceaţă decât atunci
când condițiile meteo o impun!
Noaptea:
dacă te apropii de un vehicul care circulă din sensul opus,
atât tu, cât şi celălalt conducător auto, sunteţi obligaţi ca, de la
o distanţă de cel puţin 200 m, să folosiţi luminile de întâlnire
concomitent cu reducerea vitezei;
când te apropii de un autovehicul care circulă în faţa ta, eşti
obligat să foloseşti luminile de întâlnire de la o distanţă de cel
puţin 100 m.
Dacă maşina ta este oprită
pe partea carosabilă, în afara
localităţilor noaptea, ziua,
când plouă torenţial sau
este ceaţă densă ori în alte
condiţii care reduc vizibilitatea, foloseşte luminile de
poziţie sau de staţionare!

Fii vizibil!
Foloseşte
corect luminile!

Cere-le pasagerilor tăi să poarte centura!
Centura de siguranţă este considerată cel mai simplu şi eficient
mod prin care te poţi proteja în cazul unui accident rutier.

Purtarea centurii de
siguranţă reduce cu 50%
riscul morţii şoferului şi a
ocupanţilor de pe locurile
din faţă şi cu 25% riscul
rănilor mortale sau grave
ale pasagerilor de pe
locurile din spate**.
Peste 75% dintre cei
aruncaţi din maşină în
urma unui accident mor
din cauza rănilor suferite,
iar dacă nu porţi centura,
ai o posibilitate de 30 de
ori mai mare să fii aruncat
din maşină în cazul unui
impact.***

Poartă centura
de siguranţă!

De altfel, nepurtarea centurii de
siguranţă îţi dublează riscul de
a muri într-un accident rutier.
Statisticile arată că, dacă 1 din 8
victime care au purtat centura
în momentul accidentului
şi-a pierdut viaţa în urma
impactului, în cazul victimelor
care nu purtau centura, 1 din 4 a
decedat*.

* ”Buletinul siguranţei rutiere. Raport anual 2018”
** WHO – World Health Organization
*** CDC - Centers for Disease Control and Prevention

Fii atent la drum. Nu lăsa nimic să îţi distragă atenţia: nu consuma
alimente în timp ce conduci, nu te întoarce către pasagerii din
spate, nu căuta obiecte pe podeaua autovehicului etc.
Nu te grăbi.

!

Fii calm la volan şi respectă-i pe toţi ceilalţi participanţi la trafic.
Statisticile spun că 94% dintre toate accidentele din trafic sunt
cauzate de erori ale şoferilor. Dintre acestea, până la 33% ar
putea fi atribuite agresivităţii la volan*.
Nu consuma alcool înainte de a te urca la volan, pe motocicletă,
pe bicicletă.
Nu conduce obosit. Privarea de somn are, asupra şoferilor,
efecte similare cu cele ale consumului de alcool. Să conduci după
ce ai fost treaz 18 ore este similar cu a conduce cu o alcoolemie
de 0,05%.**
Fii atent la manevra de depăşire. Dacă un partener de trafic
s-a angajat într-o depăşire periculoasă, trebuie încetinită viteza,
ajutându-l să reintre, în siguranță, pe partea dreaptă.

Nu folosi
telefonul în timp
ce conduci.

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

Nu pleca la
drum fără
asigurare!

Mă găsiţi la numărul de telefon:

