Împarte
drumul!
Campanie Națională

de Siguranță și Prevenție Rutieră

Fii un #pietontreaz!
1. Nu te deplasa pe partea carosabilă a drumurilor publice
atunci când există amenajări rutiere destinate circulaţiei
pietonilor.
2. Dacă nu există trotuare sau dacă mergi pe drumurile publice
situate în afara localităţilor, circulă numai pe partea stângă a
drumului şi cât mai aproape de marginea acestuia.
3. Traversează doar prin locurile permise.
4. Nu traversa în fugă.
5. Respectă întotdeauna culoarea semaforului pentru pietoni.
6. Traversează drumurile publice perpendicular pe axul lor,
numai prin locurile marcate ori/şi semnalizate cu indicatoare. În
lipsa acestora, traversarea se va face pe la colţul străzii, după ce
te-ai asigurat că poţi face acest lucru în deplină siguranţă.
7. Nu traversa niciodată fără să te asiguri că şoferii te-au văzut şi
au timp să oprească.
8. Nu traversa prin faţa sau prin spatele autobuzului/
troleibuzului/ tramvaiului.

Ești şofer?
Fii atent la pietoni! Împarte drumul!
1. Acordă prioritate pietonilor angajaţi în traversare.
2. Redu viteza şi condu cu mare atenţie în zona locurilor special
amenajate pentru traversare, a şcolilor şi a grădiniţelor.
3. Adaptează viteza la condiţiile meteo şi rutiere, ca să poţi opri
în siguranţă.
4. Nu staţiona în zona trecerii de pietoni, ca să nu blochezi
vizibilitatea celorlalţi şoferi.
5. Lasă telefonul mobil şi mesajele pentru următoarea
staţionare.
6. Redu viteza şi condu cu mare atenţie pe drumuri publice fără
trotuar din localităţi.
7. Păstrează o distanţă suficientă faţă de maşina din faţă.
Fii extrem de precaut atunci când traversează copii!
1. Redu viteza în apropierea şcolilor şi grădiniţelor şi fii deosebit
de precaut.
2. Fii pregătit să cedezi trecerea: copiii sunt imprevizibili și pot
porni în fugă pe trecerea de pietoni.
3. Nu te grăbi să pleci de pe loc după ce ai oprit la trecerea de
pietoni: copiii se pot întoarce din drum.
4. Nu uita! În zonele marcate cu indicatorul „Copii”, eşti obligat
să reduci viteza până la 30 km/h în localități și 50 km/h în afara
localităților în intervalul orar 7:00 - 22:00.

Fii #treazpemotocicletă!
1. Echipează-te corespunzător. Poartă cască de protecţie
omologată (și tu, și pasagerul) şi îmbrăcăminte de protecţie.
2. Nu depăşi limitele legale de viteză.
3. Evită deplasarea între benzile de circulaţie. Nu face „slalom”
printre autovehiculele aflate în mişcare. Evită accelerările
excesive și bruște.
Conform noilor reglementări, acest comportament este
considerat agresivitate în trafic.
5. Fii vizibil. Poartă haine sau o vestă reflectorizantă. Păstrează
farul aprins şi rulează în poziţia de unde şoferii te pot observa cu
uşurinţă în oglinda retrovizoare (la 2/3 din lăţimea benzii). Evită
unghiurile moarte ale celorlalte vehicule.
6. Abordează curbele cu viteză moderată și păstrează o trasă
care te menține în siguranță.
7. Nu conduce sub influenţa băuturilor alcoolice (nici pasagerul)
sau a altor substanțe care îți afectează capacitatea de a conduce.
8. Asigură-te că dispui de spaţiu de frânare suficient.
9. Încearcă întotdeauna să ai contact vizual cu şoferii
care ar putea fi pe cale de a-ţi intersecta traiectoria.
Anticipează intenţiile partenerilor
de drum! Chiar şi atunci când
te văd, şoferii, bicicliştii şi pietonii
pot judeca greşit, de multe ori,
distanţa şi viteza.
Nu te baza numai
pe reacţia lor.

Ești şofer?
Împarte drumul cu motocicliştii în siguranţă!
1. Verifică în oglinzi dacă există vreun motociclist în apropierea
maşinii în momentul în care urmează să efectuezi un viraj la
stânga sau la dreapta ori intenţionezi să schimbi banda de
circulaţie.
2. Când vrei să ieşi din maşină, uită-te în oglinzi înainte de a
deschide portiera, pentru a nu lovi vreun motociclist.
3. Nu depăşi un motociclist pe un sector de drum îngustat sau
dacă o eventuală manevră de depăşire l-ar scoate pe motociclist
în afara şoselei.
4. Ajustează viteza de deplasare la condiţiile de trafic în aşa fel
încât să poţi opri în siguranţă în spatele motocicliştilor, în caz de
nevoie.
5. Cedează trecerea motocicletelor în toate cazurile indicate
de legislaţia rutieră. Dacă urmează să efectuezi o manevră care
presupune cedarea trecerii (întoarcere, schimbarea benzii, ieşire
de pe drum secundar, depăşire) şi se apropie o motocicletă,
estimează cu atenţie viteza de circulaţie a acesteia.
6. La semafor, permite motocicletelor să se „strecoare” printre
maşinile oprite. Te pot ajuta și pe tine să ajungi mai repede la
destinație, descongestionând traficul.
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Ești biciclist?
Fii responsabil. Fii #treazpebicicletă!
1. Ai grijă ca bicicleta ta să fie echipată corespunzător dacă
circuli pe drumurile publice - sistem de frânare şi de direcţie,
lumini şi elemente reflectorizante.
2. Nu traversa carosabilul pe trecerile pentru pietoni, când
circuli PE bicicletă! Coboară de pe bicicletă şi mergi PE LÂNGĂ aceasta.
3. Înainte de a pătrunde cu bicicleta pe arterele prioritare, redu
viteza, asigură-te temeinic şi acordă prioritate.
4. Înainte de a schimba direcţia de mers, mai ales spre stânga,
asigură-te temeinic – din faţă şi din spate – că nu se apropie
niciun autovehicul. La schimbarea direcţiei de mers, chiar dacă ai
prioritate de trecere, asigură-te că ceilalţi participanţi la trafic au
înțeles intenţia ta. Semnalizează cu mâna schimbarea direcţiei de
mers. Circulă în paralel cu maşinile, nu şerpuit printre ele.
5. Circulă cât mai aproape de marginea din dreapta a
drumului. Dacă vă deplasaţi într-un grup, circulaţi numai în coloană.
6. Nu circula cu bicicleta sub influenţa băuturilor alcoolice.
7. Poartă cască de protecţie. Îţi poate salva viaţa.
8. Fii vizibil. Este recomandat să porţi elemente reflectorizante.

Ești şofer?
Împarte drumul cu bicicliştii în siguranţă!
1. Verifică în oglinzi dacă există vreun biciclist în apropierea
maşinii în momentul în care urmează să virezi ori intenţionezi să
schimbi banda de circulaţie.
2. Când vrei să ieşi din maşină, uită-te în oglinzi înainte de a
deschide portiera, pentru a nu lovi vreun biciclist.
3. Nu depăşi un biciclist pe un sector de drum îngustat sau dacă
o eventuală manevră de depăşire l-ar scoate pe biciclist în afara
şoselei. Nu conduce agresiv şi nu claxona în dreptul bicicliştilor.
5. Aşteaptă în spatele biciclistului dacă acesta vrea să vireze la
dreapta sau la stânga.
6. Nu parca pe benzile destinate bicicliştilor.
7. Circulă la o distanţă mai mare faţă de biciclişti în condiţii de
ploaie sau carosabil umed, deoarece aceştia pot aluneca.
Când depăşeşti o bicicletă, asigură-te că lași spațiu suficient!
» trebuie să încalci cu roţile marcajul ce desparte benzile sau
sensurile de mers în timpul depășirii, dacă te deplasezi cu o
viteză mai mică de 50 km/h
» trebuie să depăşeşti cu o jumătate de mașină marcajul ce
desparte benzile sau sensurile de mers, dacă rulezi cu o viteză
mai mare de 50 km/h.

Circuli pe trotinetă?
Fii responsabil. Fii #treazpetrotinetă
1. Nu lua pasageri – pe trotinetă poate circula o singură
persoană.
2. Nu circula pe trotuar – cu trotineta poţi merge doar pe pista
de biciclete sau pe sectoarele de drum unde viteza maximă
admisă este de 50 km/h.
3. Nu consuma alcool înainte de a circula cu trotineta electrică.
4. În timpul conducerii unei trotinete electrice este obligatoriu
ca ambele mâini să se afle pe ghidon.
5. Informează-te despre regulile rutiere pe care trebuie să le
respecţi ca utilizator de trotinetă.
6. Echipează-te corespunzător. Poartă cască de protecţie. Ai
grijă ca şi trotineta să fie echipată corespunzător, cu mijloace de
iluminare şi dispozitive reflectorizant-fluorescente.
7. La schimbarea direcţiei de mers, trebuie să cobori de pe
trotinetă şi să mergi pe lângă aceasta.
8. Adoptă permanent o conduită preventivă în trafic și nu te
angaja în efectuarea de manevre riscante.

Ești şofer?
Împarte drumul cu utilizatorii de trotinete în siguranţă!
1. Verifică unghiurile moarte! Utilizatorii de trotinete electrice
sunt „subţiri” şi pot dispărea cu uşurinţă în unghiul tău mort.
2. Încetineşte când depăşeşti un utilizator de trotinetă electrică.
3. Fii precaut atunci când întorci/ virezi. Cedează trecerea
trotinetelor electrice, dacă este nevoie.
4. Dacă un utilizator de trotinetă electrică se află în faţa ta şi nu ai
posibilitatea să îl depăşeşti, ai răbdare până când acest lucru este
posibil. Nu claxona agresiv şi menţine distanţa.
5. Fii deosebit de precaut pe timpul nopţii şi seara.
6. Lasă spaţiu suficient între tine şi trotineta electrică.
Când depăşeşti o trotinetă electrică asigură-te că lași spațiu suficient!
» trebuie să încalci cu roţile marcajul ce desparte benzile sau
sensurile de mers în timpul depășirii, dacă te deplasezi cu o
viteză mai mică de 50 km/h,
» trebuie să depăşeşti cu o jumătate de mașină marcajul ce
desparte benzile sau sensurile de mers, dacă rulezi cu o viteză
mai mare de 50 km/h.

Nu pleca la drum fără asigurare!
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.
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