
Campanie naţională de siguranţă şi 
prevenţie rutieră

Iulie – Septembrie 2021



Ediţia 2021, pe scurt

• 3,5 milioane de români au 
văzut mesajele de siguranţă rutieră 
ale campaniei prin intermediul 
Facebook;

• 90 de postări de siguranţă 
rutieră publicate pe pagina de 
Facebook în cadrul campaniei, care 
au strâns 140.000 de 
interacţiuni;

• 22.000 de români au accesat 
cel puţin o dată portalul 
treazlavolan.ro în perioada 
campaniei. Ei au petrecut, în medie, 
01:44 minute pe site;

• Mii de stickere auto cu mesajele
TREAZ LA VOLAN şi CALM LA 
VOLAN! au fost distribuite gratuit 
şoferilor din toată ţara;

• 2.500 de şcoli auto şi instructori 
auto independenţi, din întreaga ţară, 
au primit materiale ale campaniei în 
format digital sau tipărit;

• 2 sondaje online la care au participat, 
cumulat, circa 15.000 de 
participanţi la trafic;

• 3 apariţii TV, 2 apariţii radio, peste
65 de apariţii în cele mai importante
mass media online;



Context

• 6 din 10 şoferi care au participat la un sondaj online desfăşurat în cadrul 
campaniei FII TREAZ LA VOLAN! consideră că viteza excesivă/ depăşirea vitezei 
legale reprezintă un risc crescut pentru siguranţa rutieră. Cu toate acestea, 
aproximativ 4 şoferi din 10 depăşesc aproape zilnic viteza legală, în special 
pe drumurile din afara localităţii.

• Sondajul, desfăşurat în debutul campaniei, la care au participat aproape 4.000 de 
şoferi, a relevat doar unul dintre obiceiurile periculoase din trafic ale şoferilor 
români, obiceiuri care pot părea „mici”, dar care, de fapt, cresc semnificativ riscul 
unui accident rutier. Tocmai de aceea, ediţia a VI-a a campaniei naţionale de 
siguranţă şi prevenţie rutieră FII TREAZ LA VOLAN! a adus în prim plan 
aceste obiceiuri periculoase la volan, de la depăşirea vitezei legale sau 
neadaptarea acesteia la condiţiile de drum, până la nepăstrarea distanţei în 
trafic, lipsa semnalizării, încadrarea incorectă, şi nu numai. 



FII TREAZ LA VOLAN!

• Perioadă desfăşurare: iulie -
septembrie 2021

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

• Parteneri: principalii actori din 
piaţa asigurărilor

În acest context, în 2021, campania naţională de siguranţă şi prevenţie rutieră FII 

TREAZ LA VOLAN! a avut ca obiective să atragă atenţia asupra pericolului adus de 

comportamentele greşite din trafic şi să contribuie la reducerea acestora.



Organizatori







Obiectivele campaniei

1. Atragerea atenţiei asupra 
pericolului obiceiurilor 
greşite din trafic

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)

5. Reducerea 
obiceiurilor greşite 
întâlnite în traficul din 
România 



Transmiterea mesajelor

• Mesajele campaniei au fost transmise:

• Offline, prin:

• Reţeaua de şcoli rutiere partenere

• Broşura campaniei

• Stickere auto

• Online, prin: 

• Platforma treazlavolan.ro;

• Pe Facebook:

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

• Pe Instagram:

• @treazlavolan

• Prin site-urile partenere şi mass media.

https://www.facebook.com/treazlavolan/
https://www.instagram.com/totuldespreasigurari/
https://www.instagram.com/treazlavolan/


Campania „offline”



Parteneriat cu şcolile de şoferi din 
întreaga ţară

• Şcolile de şoferi din întreaga ţară 
sunt un important vector de 
comunicare în desfăşurarea de 
acţiuni de siguranţă rutieră şi de 
prevenţie;

• Astfel, cu prilejul ediţiei a VI-a a 
campaniei, am continuat dezvoltarea 
unei reţele de şcoli de şoferi 
partenere şi instructori parteneri din 
întreaga ţară;

• Circa 2.500 de şcoli şi instructori 
individuali de pe întreg teritoriul 
României au fost contactaţi de către 
reprezentanţii #treazlavolan şi au 
acceptat să se alăture proiectului 
#treazlavolan.



Broşura campaniei

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

• Cu prilejul ediţiei a VI-a a campaniei, broşura a 
fost lansată sub forma unui GHID AL 
OBICEIURILOR BUNE DIN TRAFIC;

• Astfel, materialul a inclus o serie de informaţii şi 
de statistici privind comportamentele greşite în 
trafic, alături de recomandări utile privind aspecte 
precum: semnalizarea, menţinerea distanţei de 
siguranţă, reducerea vitezei, schimbarea benzii, 
purtarea centurii sau folosirea corectă a luminilor.

• De asemenea, şi în 2021, design-ul broşurii a 
permis folosirea acesteia ca "bilet" pe care 
şoferii îşi pot scrie numărul de telefon. Ultima
pagină a flyer-ului a venit cu un format special.



Distribuţia broşurii

Broşura a fost distribuită prin: 

• Şcolile de şoferi şi instructorii auto parteneri:

• Broşura în format digital PDF a fost transmisă către toate şcolile de 
şoferi şi instructorii auto parteneri (reţea de circa 2.500 de şcoli şi 
instructori)

• De asemenea, instructorii auto, şcolile de şoferi şi toţi cei care 
reprezintă o comunitate de siguranţă rutieră s-au numărat printre 
beneficiarii broșurilor tipărite ale campaniei FII CALM LA VOLAN!, 
primind materialele în mod gratuit - 150 de şcoli şi instructori au 
primit un pachet de broşuri tipărite şi stickere auto 
#treazlavolan

• Prin Poştă tuturor celor care au solicitat stickere treazlavolan

• Prin Poştă tuturor celor care au solicitat broşura pentru clienţii lor 
(service-uri, agenţii de brokeraj etc.)



Stickerele auto

• În 2019, comunitatea #treazlavolan s-a 
„extins” offline, prin intermediul stickerelor 
auto. Această acţiune continuă anual în 
cadrul campaniei.

• Astfel, stickerele au fost trimise gratuit, 
prin Poştă, tuturor celor care au solicitat 
acest lucru prin intermediul paginii de 
Facebook a campaniei, precum şi 
instructorilor auto din cadrul şcolilor rutiere 
partenere.

• Mii de stickere cu mesajul campaniei au 
ajuns la şoferi 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 şi 
după încheierea campaniei, 
după epuizarea stocurilor fiind 
deschisă o listă de aşteptare.

• 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. 













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

• Spotul radio a fost difuzat de RFI România, Partener tradiţional al campaniei 

• Acesta a atras atenția șoferilor asupra pericolului reprezentat de obiceiurile 
greşite din trafic. 



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 o serie de statistici care vizează 

pericolele diverselor obiceiuri greşite din trafic, precum şi multiple recomandări 

de siguranţă pentru eliminarea acestor obiceiuri, fiind publicate mai multe 

articole pe această temă.

http://www.treazlavolan.ro/
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Analytics

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

• Un total de 25.000 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 aproape 43.000 de afişări de pagină (numărul total de pagini 
văzute);

• Un total de 22.000 de utilizatori (utilizatorii care au avut minimum o 
sesiune în intervalul analizat);

• Durata medie a unei sesiuni - 01:44 minute;

• Rata de respingere – 57,81% (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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Message-cards

• Cele mai importante statistici şi studii 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 
infografice, conţinând informaţii complexe şi sfaturi utile.





Special: ROADPOL Safety Days

• Pentru al cincilea an consecutiv, #treazlavolan s-a alăturat iniţiativei "ROADPOL 
Safety Days", cunoscută, în anii trecuţi, sub numele de "Project EDWARD -
Ziua europeană fără nicio moarte pe şosele”;

• Proiectul, susţinut de Comisia Europeană şi desfăşurat de Reţeaua Europeană a 
Poliţiilor Rutiere, îşi propune activităţi şi evenimente care ridică nivelul de 
conştientizare a riscurilor la care sunt supuşi şoferii şi pietonii în trafic, 
promovând un comportament echilibrat, care conduce la respectarea regulilor pe 
şosele.



Special: ROADPOL Safety Days
• În cadrul ROADPOL SAFETY DAYS, au fost promovate o serie de mesaje speciale de 

siguranţă rutieră, în cheie umoristică.

• Mesajele transmise în cadrul Roadpol Safety Days au fost văzute de peste 100.000 
de şoferi şi au strâns peste 2.000 de comentarii, like-uri şi share-uri.





Facebook Overview

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

• Reach total pentru perioada analizată: 3,5 milioane de utilizatori 
(numărul de persoane care au văzut orice tip de conţinut legat de pagină 
– unici per post), din care: circa 2,3 milioane organic reach şi circa 1,2 
milioane paid reach.

• Conţinutul a înregistrat, în total, aproape 140.000 de interacţiuni. Printre 
acestea, s-au numărat peste 5.700 de comentarii, aproape 15.000 de 
distribuiri (share) şi peste 63.700 de like-uri.

• 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 4,1 milioane, din care: circa 2,8 milioane organic 
impressions şi circa 1,3 milioane paid impressions.

• Număr total de like-uri noi pe pagină pe durata campaniei: 3.336 de 
like-uri, obţinute cu preponderenţă organic, cu o medie de 82 de like-uri 
pe zi.

• Video-ul campaniei a fost văzut de peste 450.000 de oameni.



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 3.336 de like-uri, obţinute cu preponderenţă organic, cu o 
medie de 82 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 cadrul 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.



Online: 2 sondaje dedicate şoferilor

În cadrul campaniei, au fost desfăşurate două sondaje online dedicate, în principal, 
şoferilor:

• Sondajul privind percepţia asupra vitezei în trafic

• 4.029 de respondenţi

• Perioada 11 - 30 iunie 2021

• Rezultatele sondajului au fost transmise către mass-media într-un comunicat
de presă.

• Sondajul privind evaluarea obiceiurilor greşite din trafic ale şoferilor români

• 11.298 de respondenţi

• Perioada 9 – 20 septembrie 2021 

• Rezultatele sondajului au fost transmise către mass-media într-un comunicat
de presă.



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



Mass media - Sumar

• 3 apariţii TV
• DIGI 24 – ştiri, 22 noiembrie, ora 18:00
• PRO TV – ştiri, 22 noiembrie, ora 19:00
• TVR 1 – ştiri, 28 iulie, ora 20:30

• 2 apariţii radio
• 7 iulie - emisiune RFI - https://www.1asig.ro/VIDEO-Ora-de-Risc-FII-

TREAZ-LA-VOLAN-Gesturile-mici-salveaza-vieti-articol-3,100-66493.htm
• 15 septembrie – emisiune RFI - https://www.1asig.ro/VIDEO-Asigurarile-

auto-si-campania-FII-TREAZ-LA-VOLAN-articol-3,100-66930.htm

• Peste 65 apariţii în cele mai importante mass media 
online şi social media

• Peste 90 de apariţii în publicaţiile XPRIMM

https://www.1asig.ro/VIDEO-Ora-de-Risc-FII-TREAZ-LA-VOLAN-Gesturile-mici-salveaza-vieti-articol-3,100-66493.htm
https://www.1asig.ro/VIDEO-Asigurarile-auto-si-campania-FII-TREAZ-LA-VOLAN-articol-3,100-66930.htm


Mass media - exemple



Mass media - exemple



Mass media - exemple



Mass media - exemple



Site Titlu Link

DIGI24
Un sfert din decesele pe șoselele din România 
au loc din cauza vitezei. De ce încalcă românii 

limita de viteză (sondaj)

https://www.digi24.ro/stiri/actualitate/social/un-sfert-din-decesele-pe-soselele-din-
romania-au-loc-din-cauza-vitezei-de-ce-incalca-romanii-limita-de-viteza-sondaj-1614075

stiri.tvr.ro
27 de persoane și-au pierdut viața, în 6 zile, în 

accidente rutiere pe șosele din România
http://stiri.tvr.ro/27-de-persoane---i-au-pierdut-via--a--in-6-zile--in-accidente-rutiere-pe--

-osele-din-romania_889279_youtube.html#view

Stirile TVR Stirile de la ora 20:30 https://youtu.be/4MI7ugz7pcE?list=TLGGd0JoAvN41YgyOTA3MjAyMQ

Wall-street.ro
Studiu: Șapte din zece șoferi români consideră 

insuficiente măsurile de reducere a 
accidentelor rutiere

https://www.wall-street.ro/articol/Auto/274770/studiu-sapte-din-zece-soferi-romani-
considera-insuficiente-masurile-de-reducere-a-accidentelor-rutiere.html#gref

Agerpres
Un sfert din decesele pe șoselele din România 
au loc din cauza vitezei. De ce încalcă românii 

limita de viteză (sondaj)
citat de DIGI24

Promotor
Ce cred românii despre depășirea vitezei legale. 
Un sfert dintre decese sunt provocate de viteză

https://www.promotor.ro/stiri-auto/ce-cred-romanii-despre-depasirea-vitezei-legale-un-
sfert-dintre-decese-sunt-provocate-de-viteza-18890600

stiridiaspora.ro
Un sfert din decesele pe șoselele din România 
au loc din cauza vitezei. De ce încalcă românii 

limita de viteză

https://www.stiridiaspora.ro/un-sfert-din-decesele-pe-soselele-din-romania-au-loc-din-
cauza-vitezei-de-ce-incalca-romanii-limita-de-viteza_472210.html

diaspora.ro
Un sfert din decesele pe șoselele din România 
au loc din cauza vitezei. De ce încalcă românii 

limita de viteză (sondaj)

https://diaspora.ro/un-sfert-din-decesele-pe-soselele-din-romania-au-loc-din-cauza-
vitezei-de-ce-incalca-romanii-limita-de-viteza-sondaj/

stiri-covid19.eu
Un sfert din decesele pe șoselele din România 
au loc din cauza vitezei. De ce încalcă românii 

limita de viteză (sondaj)

https://stiri-covid19.eu/un-sfert-din-decesele-pe-soselele-din-romania-au-loc-din-cauza-
vitezei-de-ce-incalca-romanii-limita-de-viteza-sondaj/

Mass media

https://www.digi24.ro/stiri/actualitate/social/un-sfert-din-decesele-pe-soselele-din-romania-au-loc-din-cauza-vitezei-de-ce-incalca-romanii-limita-de-viteza-sondaj-1614075
http://stiri.tvr.ro/27-de-persoane---i-au-pierdut-via--a--in-6-zile--in-accidente-rutiere-pe---osele-din-romania_889279_youtube.html#view
https://youtu.be/4MI7ugz7pcE?list=TLGGd0JoAvN41YgyOTA3MjAyMQ
https://www.wall-street.ro/articol/Auto/274770/studiu-sapte-din-zece-soferi-romani-considera-insuficiente-masurile-de-reducere-a-accidentelor-rutiere.html#gref
https://www.promotor.ro/stiri-auto/ce-cred-romanii-despre-depasirea-vitezei-legale-un-sfert-dintre-decese-sunt-provocate-de-viteza-18890600
https://www.stiridiaspora.ro/un-sfert-din-decesele-pe-soselele-din-romania-au-loc-din-cauza-vitezei-de-ce-incalca-romanii-limita-de-viteza_472210.html
https://diaspora.ro/un-sfert-din-decesele-pe-soselele-din-romania-au-loc-din-cauza-vitezei-de-ce-incalca-romanii-limita-de-viteza-sondaj/
https://stiri-covid19.eu/un-sfert-din-decesele-pe-soselele-din-romania-au-loc-din-cauza-vitezei-de-ce-incalca-romanii-limita-de-viteza-sondaj/


Site Titlu Link

autostiri.ro
Sondaj: Peste o treime dintre șoferii români 

depăşesc aproape zilnic viteza legală
https://autostiri.ro/sondaj-peste-o-treime-dintre-soferii-romani-depasesc-aproape-zilnic-

viteza-legala/

floteauto.ro
Peste o treime dintre șoferii români depăşesc 

aproape zilnic viteza legală
https://floteauto.ro/peste-o-treime-dintre-soferii-romani-depasesc-aproape-zilnic-viteza-

legala-sondaj/

t-times.ro
Sondaj: Peste o treime dintre soferii romani 

depasesc aproape zilnic viteza legala
https://t-times.ro/index.php/categorii/rutier/sondaj-peste-o-treime-dintre-soferii-

romani-depasesc-aproape-zilnic-viteza-legala

Universul Argesean
FII TREAZ LA VOLAN! Peste o treime dintre 

șoferii români depăşesc aproape zilnic viteza 
legală

https://www.universulargesean.ro/fii-treaz-la-volan-peste-o-treime-dintre-soferii-romani-
depasesc-aproape-zilnic-viteza-legala/

motordecautare.ro
Viteza provoacă, în medie, un sfert din numărul 

total al persoanelor decedate
https://www.motordecautare.ro/viteza-provoaca-in-medie-un-sfert-din-numarul-total-al-

persoanelor-decedate-139869.html

Gandul.ro
Studiu: Viteza a provocat un sfert din numărul 
total al persoanelor decedate în accidentele 

rutiere, în România

https://www.gandul.ro/decese/studiu-viteza-a-provocat-un-sfert-din-numarul-total-al-
persoanelor-decedate-in-accidentele-rutiere-in-romania-19667679

Banatul Azi
Un sfert din decesele pe șoselele din România 
au loc din cauza vitezei. De ce încalcă românii 

limita de viteză

https://www.banatulazi.ro/un-sfert-din-decesele-pe-soselele-din-romania-au-loc-din-
cauza-vitezei-de-ce-incalca-romanii-limita-de-viteza/

Jurnal Giurgiuvean
Viteza provoacă, în medie, un sfert din numărul 

total al persoanelor decedate
https://jurnalgiurgiuvean.ro/viteza-provoaca-in-medie-un-sfert-din-numarul-total-al-

persoanelor-decedate/

Mediamon.ro
Un sfert din decesele pe șoselele din România 
au loc din cauza vitezei. De ce încalcă românii 

limita de viteză (sondaj)

https://mediamon.ro/2021/07/28/un-sfert-din-decesele-pe-soselele-din-romania-au-loc-
din-cauza-vitezei-de-ce-incalca-romanii-limita-de-viteza-sondaj/

catchy.ro
Peste o treime dintre șoferii români depăşesc

aproape zilnic viteza legală
https://www.catchy.ro/peste-o-treime-dintre-soferii-romani-depasesc-aproape-zilnic-

viteza-legala/168922

Mass media

https://autostiri.ro/sondaj-peste-o-treime-dintre-soferii-romani-depasesc-aproape-zilnic-viteza-legala/
https://floteauto.ro/peste-o-treime-dintre-soferii-romani-depasesc-aproape-zilnic-viteza-legala-sondaj/
https://t-times.ro/index.php/categorii/rutier/sondaj-peste-o-treime-dintre-soferii-romani-depasesc-aproape-zilnic-viteza-legala
https://www.universulargesean.ro/fii-treaz-la-volan-peste-o-treime-dintre-soferii-romani-depasesc-aproape-zilnic-viteza-legala/
https://www.motordecautare.ro/viteza-provoaca-in-medie-un-sfert-din-numarul-total-al-persoanelor-decedate-139869.html
https://www.gandul.ro/decese/studiu-viteza-a-provocat-un-sfert-din-numarul-total-al-persoanelor-decedate-in-accidentele-rutiere-in-romania-19667679
https://www.banatulazi.ro/un-sfert-din-decesele-pe-soselele-din-romania-au-loc-din-cauza-vitezei-de-ce-incalca-romanii-limita-de-viteza/
https://jurnalgiurgiuvean.ro/viteza-provoaca-in-medie-un-sfert-din-numarul-total-al-persoanelor-decedate/
https://mediamon.ro/2021/07/28/un-sfert-din-decesele-pe-soselele-din-romania-au-loc-din-cauza-vitezei-de-ce-incalca-romanii-limita-de-viteza-sondaj/
https://www.catchy.ro/peste-o-treime-dintre-soferii-romani-depasesc-aproape-zilnic-viteza-legala/168922


Site Titlu Link

stirilazi.ro
Viteza provoacă, în medie, un sfert din numărul 

total al persoanelor decedate
https://stirilazi.ro/viteza-provoaca-in-medie-un-sfert-din-numarul-total-al-persoanelor-

decedate/

Ziarul Actualitatea

Sondaj: Peste o treime dintre șoferii români 
depăşesc aproape zilnic viteza legală. 1 şofer 

din 2 nu îşi doreşte interzicerea radarelor 
neinscripţionate

https://ziarulactualitatea.ro/sondaj-peste-o-treime-dintre-soferii-romani-depasesc-
aproape-zilnic-viteza-legala-1-sofer-din-2-nu-isi-doreste-interzicerea-radarelor-

neinscriptionate/

Actualitatea 
Botosaneana

Sondaj: Peste o treime dintre șoferii români 
depăşesc aproape zilnic viteza legală. 1 şofer 

din 2 nu îşi doreşte interzicerea radarelor 
neinscripţionate

http://actualitateabotosaneana.ro/sondaj-peste-o-treime-dintre-soferii-romani-depasesc-
aproape-zilnic-viteza-legala-1-sofer-din-2-nu-isi-doreste-interzicerea-radarelor-

neinscriptionate-fii-treaz-la-volan/

Trafic Media
1 şofer din 2 nu îşi doreşte interzicerea 

radarelor neinscripționate
https://traficmedia.ro/1-sofer-din-2-nu-isi-doreste-interzicerea-radarelor-

neinscriptionate/

Charotar
Ce cred românii despre depășirea vitezei legale. 
Un sfert dintre decese sunt provocate de viteză

https://charotarsamachar.com/ce-cred-romanii-despre-depasirea-vitezei-legale-un-sfert-
dintre-decese-sunt-provocate-de-viteza/

Brasov Stiri

Sondaj: Peste o treime dintre șoferii români 
depăşesc aproape zilnic viteza legală. 1 şofer 

din 2 nu îşi doreşte interzicerea radarelor 
neinscripţionate. FII TREAZ LA VOLAN!

https://brasovstiri.ro/sondaj-peste-o-treime-dintre-soferii-romani-depasesc-aproape-
zilnic-viteza-legala-1-sofer-din-2-nu-isi-doreste-interzicerea-radarelor-neinscriptionate-fii-

treaz-la-volan/

PRO TV
Aparitie Stirile PRO TV, ora 19:00, din data de 

22 noiembrie 2021
https://stirileprotv.ro/video/tot-mai-multe-accidente-au-loc-din-cauza-ca-soferii-nu-

semnalizeaza-in-trafic-avem-senzatia-ca-putem-face-orice/62226041/ 

stirileprotv.ro
Tot mai multe accidente au loc pentru că șoferii 

nu semnalizează în trafic: ”Avem senzația că 
putem face orice”

https://stirileprotv.ro/video/tot-mai-multe-accidente-au-loc-din-cauza-ca-soferii-nu-
semnalizeaza-in-trafic-avem-senzatia-ca-putem-face-orice/62226041/

DIGI24
Jurnal de stiri de la ora 18:00, din data de 22 

noiembrie
https://www.digi24.ro/emisiuni/jurnale/jurnal-ora-18-00-23-noiembrie-2-1747203

Mass media

https://stirilazi.ro/viteza-provoaca-in-medie-un-sfert-din-numarul-total-al-persoanelor-decedate/
https://ziarulactualitatea.ro/sondaj-peste-o-treime-dintre-soferii-romani-depasesc-aproape-zilnic-viteza-legala-1-sofer-din-2-nu-isi-doreste-interzicerea-radarelor-neinscriptionate/
http://actualitateabotosaneana.ro/sondaj-peste-o-treime-dintre-soferii-romani-depasesc-aproape-zilnic-viteza-legala-1-sofer-din-2-nu-isi-doreste-interzicerea-radarelor-neinscriptionate-fii-treaz-la-volan/
https://traficmedia.ro/1-sofer-din-2-nu-isi-doreste-interzicerea-radarelor-neinscriptionate/
https://charotarsamachar.com/ce-cred-romanii-despre-depasirea-vitezei-legale-un-sfert-dintre-decese-sunt-provocate-de-viteza/
https://stirileprotv.ro/video/tot-mai-multe-accidente-au-loc-din-cauza-ca-soferii-nu-semnalizeaza-in-trafic-avem-senzatia-ca-putem-face-orice/62226041/
https://www.digi24.ro/emisiuni/jurnale/jurnal-ora-18-00-23-noiembrie-2-1747203
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Wall Street
4 din 10 şoferi români nu semnalizează toate 

manevrele pe care le fac în trafic
https://www.wall-street.ro/articol/Auto/278961/4-din-10-soferi-romani-nu-

semnalizeaza-toate-manevrele-pe-care-le-fac-in-trafic.html#gref

Agerpres
Patru din 10 şoferi români nu semnalizează 

toate manevrele pe care le fac în trafic (sondaj)
https://www.agerpres.ro/social/2021/11/19/patru-din-10-soferi-romani-nu-

semnalizeaza-toate-manevrele-pe-care-le-fac-in-trafic-sondaj--817488

Promotor
Ce obiceiuri proaste au unii șoferi în trafic și ce 

reguli încalcă
https://www.promotor.ro/stiri-auto/ce-obiceiuri-proaste-au-unii-soferi-in-trafic-si-ce-

reguli-incalca-18935621

Gazeta De Sud
Obiceiurile greşite şi comportamentele riscante 

din trafic duc la victime
https://www.gds.ro/Actualitate/2021-11-19/obiceiurile-gresite-si-comportamentele-

riscante-din-trafic-duc-la-victime/

Libertatea
Sondaj despre inconștiența din trafic: Ce reguli 

încalcă, cel mai frecvent, șoferii și pietonii

https://www.libertatea.ro/stiri/sondaj-despre-inconstienta-din-trafic-40-dintre-soferii-
romani-nu-semnalizeaza-toate-manevrele-iar-63-dintre-pietoni-nu-considera-ca-e-

periculos-sa-traverseze-neregulamentar-3843533

Economica
Patru din 10 şoferi români nu semnalizează 

toate manevrele pe care le fac în trafic – sondaj
https://www.economica.net/patru-din-10-soferi-romani-nu-semnalizeaza-toate-

manevrele-pe-care-le-fac-in-trafic-sondaj_544598.html

Fb Vitalie Cojocari

Dacă vi s-a părut că în traficul din România este 
greu să fii șofer corect și să-ți păstrezi calmul -

nu vi s-a părut. Un studiu confirmă senzația 
neplăcută de a conduce prin România.

https://www.facebook.com/cojocarivitalie/posts/10159762901119533

Cojocari.ro
4 din 10 şoferi români nu semnalizează toate 

manevrele pe care le fac în trafic – studiu

https://cojocari.ro/2021/11/19/4-din-10-soferi-romani-nu-semnalizeaza-toate-
manevrele-pe-care-le-fac-in-trafic-studiu/?fbclid=IwAR2iK7JIQRffPcgkbW1-

xPbGWt77_boGplAYT-zgJt9LJV-lQrtvCBpsKV8

Revista BIZ
4 din 10 șoferi nu semnalizează manevrele în 

trafic. Topul încălcărilor făcute pe șosele
https://www.revistabiz.ro/4-din-10-soferi-nu-semnalizeaza-manevrele-in-trafic-topul-

incalcarilor-facute-pe-sosele/

Mass media

https://www.wall-street.ro/articol/Auto/278961/4-din-10-soferi-romani-nu-semnalizeaza-toate-manevrele-pe-care-le-fac-in-trafic.html#gref
https://www.agerpres.ro/social/2021/11/19/patru-din-10-soferi-romani-nu-semnalizeaza-toate-manevrele-pe-care-le-fac-in-trafic-sondaj--817488
https://www.promotor.ro/stiri-auto/ce-obiceiuri-proaste-au-unii-soferi-in-trafic-si-ce-reguli-incalca-18935621
https://www.gds.ro/Actualitate/2021-11-19/obiceiurile-gresite-si-comportamentele-riscante-din-trafic-duc-la-victime/
https://www.libertatea.ro/stiri/sondaj-despre-inconstienta-din-trafic-40-dintre-soferii-romani-nu-semnalizeaza-toate-manevrele-iar-63-dintre-pietoni-nu-considera-ca-e-periculos-sa-traverseze-neregulamentar-3843533
https://www.economica.net/patru-din-10-soferi-romani-nu-semnalizeaza-toate-manevrele-pe-care-le-fac-in-trafic-sondaj_544598.html
https://www.facebook.com/cojocarivitalie/posts/10159762901119533
https://cojocari.ro/2021/11/19/4-din-10-soferi-romani-nu-semnalizeaza-toate-manevrele-pe-care-le-fac-in-trafic-studiu/?fbclid=IwAR2iK7JIQRffPcgkbW1-xPbGWt77_boGplAYT-zgJt9LJV-lQrtvCBpsKV8
https://www.revistabiz.ro/4-din-10-soferi-nu-semnalizeaza-manevrele-in-trafic-topul-incalcarilor-facute-pe-sosele/


Site Titlu Link

Ziare.com
4 din 10 șoferi români "uită" să semnalizeze 

manevrele în trafic. Majoritatea parchează în 
mod regulat în locuri interzise STUDIU

https://ziare.com/social/stiri-sociale/soferii-romani-nu-semnalizeaza-parcheaza-ilegal-
1711153

Universul Argesean
SONDAJ: 4 din 10 şoferi români nu 

semnalizează toate manevrele pe care le fac în 
trafic. Ce greșeli fac pietonii

https://www.universulargesean.ro/sondaj-4-din-10-soferi-romani-nu-semnalizeaza-toate-
manevrele-pe-care-le-fac-in-trafic-ce-greseli-fac-pietonii/

Club Antreprenor

SONDAJ: 4 din 10 şoferi români nu 
semnalizează toate manevrele pe care le fac în 

trafic. 1 pieton din 2 consideră că este 
semnificativ mai riscant să folosească o trecere 

ascunsă de maşini parcate

https://www.clubantreprenor.ro/2021/11/19/sondaj-4-din-10-soferi-romani-nu-
semnalizeaza-toate-manevrele-pe-care-le-fac-in-trafic-1-pieton-din-2-considera-ca-este-

semnificativ-mai-riscant-sa-foloseasca-o-trecere-ascunsa-de-masini-parcate/

Rador

SONDAJ: 4 din 10 şoferi români nu 
semnalizează toate manevrele pe care le fac în 

trafic. 1 pieton din 2 consideră că este 
semnificativ mai riscant să folosească o trecere 

ascunsă de maşini parcate  

https://www.rador.ro/2021/11/19/sondaj-4-din-10-soferi-romani-nu-semnalizeaza-toate-
manevrele-pe-care-le-fac-in-trafic-1-pieton-din-2-considera-ca-este-semnificativ-mai-

riscant-sa-foloseasca-o-trecere-ascunsa-de-masini-parcate/

Facebook Gazeta de 
Sud

Obiceiurile greşite şi comportamentele riscante 
din trafic duc la victime

https://www.facebook.com/gdsro/posts/5187686921246394

nmedia.ro
Sondaj despre inconstienta din trafic: Ce reguli 

incalca, cel mai frecvent, soferii si pietonii
https://nmedia.ro/sondaj-despre-inconstienta-din-trafic-ce-reguli-incalca-cel-mai-

frecvent-soferii-si-pietonii

floteauto.ro
4 din 10 şoferi nu semnalizează toate 

manevrele pe care le fac în trafic. Sondaj ”Fii 
treaz la volan!”

https://floteauto.ro/4-din-10-soferi-romani-nu-semnalizeaza-toate-manevrele-pe-care-le-
fac-in-trafic-sondaj-fii-treaz-la-volan/

Automarket.ro
Studiu: 40% din șoferii români nu semnalizează 

toate manevrele în trafic
https://www.automarket.ro/stiri/studiu-40-din-soferii-romani-nu-semnalizeaza-toate-

manevrele-in-trafic-106427.html

Stiri FUN

Sondaj Despre Inconștiența Din Trafic: 40% 
Dintre șoferii Români Nu Semnalizează Toate 

Manevrele, Iar 63% Dintre Pietoni Nu Consideră 
Că E Periculos Să Traverseze Neregulamentar

https://stiri.fun/2021/11/19/sondaj-despre-inconstienta-din-trafic-40-dintre-soferii-
romani-nu-semnalizeaza-toate-manevrele-iar-63-dintre-pietoni-nu-considera-ca-e-

periculos-sa-traverseze-neregulamentar/

Mass media

https://ziare.com/social/stiri-sociale/soferii-romani-nu-semnalizeaza-parcheaza-ilegal-1711153
https://www.universulargesean.ro/sondaj-4-din-10-soferi-romani-nu-semnalizeaza-toate-manevrele-pe-care-le-fac-in-trafic-ce-greseli-fac-pietonii/
https://www.clubantreprenor.ro/2021/11/19/sondaj-4-din-10-soferi-romani-nu-semnalizeaza-toate-manevrele-pe-care-le-fac-in-trafic-1-pieton-din-2-considera-ca-este-semnificativ-mai-riscant-sa-foloseasca-o-trecere-ascunsa-de-masini-parcate/
https://www.rador.ro/2021/11/19/sondaj-4-din-10-soferi-romani-nu-semnalizeaza-toate-manevrele-pe-care-le-fac-in-trafic-1-pieton-din-2-considera-ca-este-semnificativ-mai-riscant-sa-foloseasca-o-trecere-ascunsa-de-masini-parcate/
https://www.facebook.com/gdsro/posts/5187686921246394
https://nmedia.ro/sondaj-despre-inconstienta-din-trafic-ce-reguli-incalca-cel-mai-frecvent-soferii-si-pietonii
https://floteauto.ro/4-din-10-soferi-romani-nu-semnalizeaza-toate-manevrele-pe-care-le-fac-in-trafic-sondaj-fii-treaz-la-volan/
https://www.automarket.ro/stiri/studiu-40-din-soferii-romani-nu-semnalizeaza-toate-manevrele-in-trafic-106427.html
https://stiri.fun/2021/11/19/sondaj-despre-inconstienta-din-trafic-40-dintre-soferii-romani-nu-semnalizeaza-toate-manevrele-iar-63-dintre-pietoni-nu-considera-ca-e-periculos-sa-traverseze-neregulamentar/
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Business Adviser

SONDAJ: 4 din 10 şoferi români nu 
semnalizează toate manevrele pe care le fac în 

trafic. 1 pieton din 2 consideră că este 
semnificativ mai riscant să folosească o trecere 

ascunsă de maşini parcate

https://www.business-adviser.ro/sondaj-4-din-10-soferi-romani-nu-semnalizeaza-toate-
manevrele-pe-care-le-fac-in-trafic-1-pieton-din-2-considera-ca-este-semnificativ-mai-

riscant-sa-foloseasca-o-trecere-ascunsa-de-masini-parcate/

Autostiri.ro

SONDAJ: 4 din 10 şoferi români nu 
semnalizează toate manevrele pe care le fac în 

trafic. 1 pieton din 2 consideră că este 
semnificativ mai riscant să folosească o trecere 

ascunsă de maşini parcate

https://autostiri.ro/sondaj-4-din-10-soferi-romani-nu-semnalizeaza-toate-manevrele-pe-
care-le-fac-in-trafic-1-pieton-din-2-considera-ca-este-semnificativ-mai-riscant-sa-

foloseasca-o-trecere-ascunsa-de-masini-parcate/

Ora de Sibiu
SONDAJ Doar patru din 10 șoferi români 

recunosc că în trafic nu semnalizează toate 
manevrele

https://www.oradesibiu.ro/2021/11/20/sondaj-doar-patru-din-10-soferi-romani-
recunosc-ca-in-trafic-nu-semnalizeaza-toate-manevrele/

Radio Iasi
Patru din 10 şoferi români nu semnalizează 

toate manevrele pe care le fac în trafic (sondaj)
http://www.radioiasi.ro/fapt-divers/patru-din-10-soferi-romani-nu-semnalizeaza-toate-

manevrele-pe-care-le-fac-in-trafic-sondaj/

Sursa Zilei
Patru din 10 şoferi români nu semnalizează 

toate manevrele pe care le fac în trafic (sondaj)
https://www.sursazilei.com/2021/11/19/patru-din-10-soferi-romani-nu-semnalizeaza-

toate-manevrele-pe-care-le-fac-in-trafic-sondaj/

T-times.ro
4 din 10 soferi romani nu semnalizeaza toate 

manevrele pe care le fac in trafic
https://t-times.ro/categorii/categorie-w/4-din-10-soferi-romani-nu-semnalizeaza-toate-

manevrele-pe-care-le-fac-in-trafic

Manager.ro
Ce greseli fac la volan soferii romani si cum se 

joaca pietonii cu focul: topul erorilor care te pot 
costa viata

https://www.manager.ro/articole/auto-96/ce-greseli-fac-la-volan-soferii-romani-si-cum-
se-joaca-pietonii-cu-focul-topul-erorilor-care-te-pot-costa-viata-110641.html

BizBrasov.ro

SONDAJ: 40% dintre șoferii români nu 
semnalizează toate manevrele pe care le fac în 
trafic, iar 80% parchează într-un loc nepermis 

cu o relativă repetitivitate

https://www.bizbrasov.ro/2021/11/22/sondaj-soferi-romani-semnalizare-parcat/

Stiri-covid19.eu
Ce obiceiuri proaste au unii șoferi în trafic și ce 

reguli încalcă
https://stiri-covid19.eu/ce-obiceiuri-proaste-au-unii-soferi-in-trafic-si-ce-reguli-incalca/

Mass media

https://www.business-adviser.ro/sondaj-4-din-10-soferi-romani-nu-semnalizeaza-toate-manevrele-pe-care-le-fac-in-trafic-1-pieton-din-2-considera-ca-este-semnificativ-mai-riscant-sa-foloseasca-o-trecere-ascunsa-de-masini-parcate/
https://autostiri.ro/sondaj-4-din-10-soferi-romani-nu-semnalizeaza-toate-manevrele-pe-care-le-fac-in-trafic-1-pieton-din-2-considera-ca-este-semnificativ-mai-riscant-sa-foloseasca-o-trecere-ascunsa-de-masini-parcate/
https://www.oradesibiu.ro/2021/11/20/sondaj-doar-patru-din-10-soferi-romani-recunosc-ca-in-trafic-nu-semnalizeaza-toate-manevrele/
http://www.radioiasi.ro/fapt-divers/patru-din-10-soferi-romani-nu-semnalizeaza-toate-manevrele-pe-care-le-fac-in-trafic-sondaj/
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