
INSTITUTUL DE CERCETĂRI ÎN TRANSPORTURI – INCERTRANS S.A. 

Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării 

Sediu Social: Calea Griviței 391-393, Sector 1, Cod Poștal 010719, București 

Punct de Lucru: Băneasa Business & Technology Park 

Șoseaua București – Ploiești 42-44 

Clădirea B, Aripa B1, Etaj 1 și 2, Sector 1, Cod Poștal 015011, Bucuresti 

Capital social: 2.970.195 RON  Nr. Reg. Com: J40/17093/1993 C.U.I.: RO4282451 

Tel: + 40 (21) 316.23.37; E-mail: incertrans@incertrans.ro; Web: http://www.incertrans.ro 

  

Strategie comună de securitate a traficului pentru regiunea CBC 

Ruse-Giurgiu, în cadrul proiectului “Investiţii pentru siguranţa rutieră 

şi îmbunătăţirea conectivităţii între municipalitatea Ruse şi judeţul 

Giurgiu la reţeaua de transport TEN-T” 

cod e-MS: ROBG-418  

 
 

BENEFICIAR: U.A.T JUDEȚUL GIURGIU 

ELABORATOR: Institutul de Cercetări în Transporturi - INCERTRANS SA 

Contract nr. 189/03.12.2020; 20034/03.12.2020 

 

BUCUREȘTI 2021 

 

mailto:incertrans@incertrans.ro


STRATEGIE COMUNĂ DE SECURITATE A TRAFICULUI PENTRU REGIUNEA CBC RUSE-GIURGIU 
BENEFICIAR: U.A.T JUDEȚUL GIURGIU                 ELABORATOR: INCERTRANS 

 

 
 2 

STRATEGIA COMUNĂ DE SECURITATE A 

TRAFICULUI PENTRU REGIUNEA CBC RUSE-

GIURGIU ȘI A UNUI PLAN COMUN DE MĂSURI DE 

CREȘTERE A SIGURANȚEI TRAFICULUI LA NIVELUL 

REGIUNII TRANSFRONTALIERE GIURGIU-RUSE, CU 

SCOPUL DEZVOLTĂRII UNUI MANAGEMENT DE 

TRAFIC MAI SIGUR ȘI EFICIENT 
 

 

COLECTIV DE LUCRU 

 
DIRECTOR TEHNIC:   

ing. Anca BÂRLĂDEANU 

 

 

ing. Luigino SZECSY – Responsabil contract 

 

 

 

 

 

 



STRATEGIE COMUNĂ DE SECURITATE A TRAFICULUI PENTRU REGIUNEA CBC RUSE-GIURGIU 
BENEFICIAR: U.A.T JUDEȚUL GIURGIU                 ELABORATOR: INCERTRANS 

 

 
 3 

Cuprins 

1. INTRODUCERE ................................................................................................................................. 5 

1.1 Premise ........................................................................................................................................ 5 

1.2 Context ......................................................................................................................................... 6 

1.3 Abordarea sistemica a sigurantei rutiere ..................................................................................... 7 

2 INFORMAȚII RELEVANTE ............................................................................................................... 10 

2.1 Date statistice ............................................................................................................................. 10 

2.1.1 La nivel european ................................................................................................................ 10 

2.1.2 La nivelul zonei de studiu .................................................................................................... 13 

2.2 Probleme de siguranța circulației identificate ............................................................................ 19 

3 DEFINIREA PROBLEMELOR .......................................................................................................... 20 

4 PRINCIPALELE ZONE DE INTERVENȚIE ...................................................................................... 24 

4.1 Educarea și instruirea utilizatorilor drumurilor ............................................................................ 24 

4.2 Aplicarea normelor de circulație rutieră ..................................................................................... 24 

4.3 Infrastructură sigură ................................................................................................................... 25 

4.4 Vehicule sigure ........................................................................................................................... 25 

4.5 Sisteme ITS ................................................................................................................................ 25 

4.6 Managementul Traficului Rutier ................................................................................................. 26 

4.7 Servicii de urgență și post-vătămare .......................................................................................... 27 

4.8 Utilizatori vulnerabili ai drumurilor .............................................................................................. 27 

5 MONITORIZAREA PLANULUI DE ACTIUNE .................................................................................. 29 

Bibliografie ........................................................................................................................................... 33 

 

Lista tabelelor 

Tabel 1 Evoluția numărului de decese rezultate din accidente rutiere la nivel european în 

perioada 2010-2019 ................................................................................................................................. 11 

 

 

Lista figurilor 

Figura 1 - Abordarea sistemică a siguranței rutiere .............................................................................. 8 

Figura 2 - Abordarea sistemului rutier sigur .......................................................................................... 9 

Figura 3 - Evoluția numărului de decese în perioada 2010-2019 ....................................................... 12 

Figura 4 - Evoluția numărului de decese la 1.000.000 locuitori în perioada 2010-2019 ..................... 12 

Figura 5 - Număr total de accidente în perioada 2018-2020 pe drumurile districtuale parte a rețelei 

TEN-T din Ruse ................................................................................................................................... 13 

Figura 6 - Număr total de accidente în perioada 2018-2020 pe drumurile județene parte a rețelei 

TEN-T Giurgiu ...................................................................................................................................... 14 

Figura 7 - Număr total de victime din accidente rutiere în perioada 2018-2020 pe drumurile 

districtuale parte a rețelei TEN-T din Ruse .......................................................................................... 14 



STRATEGIE COMUNĂ DE SECURITATE A TRAFICULUI PENTRU REGIUNEA CBC RUSE-GIURGIU 
BENEFICIAR: U.A.T JUDEȚUL GIURGIU                 ELABORATOR: INCERTRANS 

 

 
 4 

Figura 8 - Număr total de victime din accidente rutiere per arteră de circulație în perioada 2018-2020 

pe drumurile districtuale parte a rețelei TEN-T din Ruse .................................................................... 15 

Figura 9 - Număr total de victime din accidente rutiere în perioada 2018-2020 pe drumurile județene 

parte a rețelei TEN-T Giurgiu ............................................................................................................... 15 

Figura 10 - Număr total de victime din accidente rutiere per arteră de circulație în perioada 2018-

2020 pe drumurile județene parte a rețelei TEN-T Giurgiu ................................................................. 16 

Figura 11 - Repartizarea accidentelor în funcție de artera de circulație în perioada 2018-2020 pe 

drumurile districtuale parte a rețelei TEN-T din Ruse ......................................................................... 16 

Figura 12 - Repartizarea accidentelor per km în funcție de artera de circulație în perioada 2018-2020 

pe drumurile districtuale parte a rețelei TEN-T din Ruse .................................................................... 17 

Figura 13 - Repartizarea accidentelor în funcție de artera de circulație în perioada 2018-2020 pe 

drumurile județene parte a rețelei TEN-T Giurgiu ............................................................................... 17 

Figura 14 - Repartizarea accidentelor per km în funcție de artera de circulație în perioada 2018-2020 

pe drumurile județene parte a rețelei TEN-T Giurgiu .......................................................................... 18 

Figura 15 - Principalele cauze de producere a accidentelor in perioada 2018-2020 pe drumurile 

districtuale parte a retelei TEN-T din Ruse .......................................................................................... 18 

Figura 16 - Principalele cauze de producere a accidentelor în perioada 2018-2020 pe drumurile 

județene parte a rețelei TEN-T Giurgiu ................................................................................................ 19 
 

  



STRATEGIE COMUNĂ DE SECURITATE A TRAFICULUI PENTRU REGIUNEA CBC RUSE-GIURGIU 
BENEFICIAR: U.A.T JUDEȚUL GIURGIU                 ELABORATOR: INCERTRANS 

 

 
 5 

1. INTRODUCERE  

 

1.1 Premise 
Siguranţa rutieră reprezintă în accepţiunea Poliţiei Române1 totalitatea acţiunilor şi măsurilor 

destinate îmbunătăţirii comportamentului uman, vehiculelor şi infrastructurii rutiere, care să 

conducă la circulaţia în condiţii de securitate a tuturor categoriilor de utilizatori ai drumurilor 

publice, prin reducerea riscului implicării în accidente rutiere şi diminuarea consecinţelor 

acestora. 

 

Orice eveniment rutier neplăcut implică cheltuieli, nu numai pentru cei care le provoacă şi le 

produc, dar şi pentru toţi ceilalţi care sunt implicaţi direct în eveniment şi chiar la nivelul 

autorităţilor locale sau al firmelor care au în administrare mobilierul stradal. Uneori evenimentele 

rutiere curmă vieţi omeneşti sau afectează sănătatea oamenilor. Aceste evenimente au şi alte 

consecinţe neplăcute în plan social: concedii medicale, invalidităţi, depresii, scăderea capacităţii 

de muncă. Iată deci, tot atâtea motive pentru a face totul pentru asigurarea securităţii rutiere. 

 

Fiecare cetăţean UE ar trebui să poată locui şi să se poată deplasa în zone urbane în condiţii 

de siguranţă şi de securitate. Atunci când merg pe jos, cu bicicleta sau când conduc o maşină 

sau un camion, oamenii ar trebui să o poată face cu un risc minim. Acest lucru necesită o bună 

planificare a infrastructurii, în special la intersecţii. Cetăţenii devin din ce în ce mai conştienţi de 

faptul că trebuie să acţioneze în mod responsabil pentru a-şi proteja propria viaţă şi a proteja 

vieţile celorlalţi. 

 

Siguranța este fundamentală pentru orice sistem de transport și trebuie să fie întotdeauna 

prioritatea principală. Pe măsură ce mobilitatea continuă să crească și este transformată radical 

prin digitalizare, reducerea emisiilor GES și inovație, trebuie profitat de oportunitățile de a 

îmbunătăți și mai mult performanța în materie de siguranță. 

 

Situatia siguranței pe drumurile UE este foarte bună comparativ cu cea din alte părți ale lumii. 

Cu toate acestea, cu un număr mare de decese și răniri grave care încă se produc în fiecare zi, 

UE și statele sale membre nu își pot permite să fie mulțumite și trebuie să continue eforturile 

pentru reducerea continua a numarului de accidente cu urmari grave si, implicit a numarului de 

victime. În Declarația de la Valletta privind siguranța rutieră din martie 2017, guvernele naționale 

ale statelor membre ale UE s-au angajat să reducă în continuare numărul de decese și vătămări 

grave din accidentele rutiere și au solicitat Comisiei să coordoneze acțiunile la nivelul UE. De 

asemenea, s-a solicitat Comisiei să „pregătească un nou cadru de politică de siguranță rutieră 

pentru deceniul de după 2020, incluzând o evaluare a performanței în materie de siguranță 

rutieră, luând în considerare obiectivele  stabilite în această declarație”. Aceștia s-au angajat să 

stabilească o țintă de reducere la jumătate a numărului de răniri grave în UE până în 2030 

raportat la anul de bază 2020. 

 
1 Inspectoratul General al Poliţiei Române – Buletinul siguranţei rutiere – Raport anual 2019 - 

https://www.politiaromana.ro/files/userfiles/Buletinul_sigurantei_rutiere_raport_anul_2019.pdf 

 

https://www.politiaromana.ro/files/userfiles/Buletinul_sigurantei_rutiere_raport_anul_2019.pdf


STRATEGIE COMUNĂ DE SECURITATE A TRAFICULUI PENTRU REGIUNEA CBC RUSE-GIURGIU 
BENEFICIAR: U.A.T JUDEȚUL GIURGIU                 ELABORATOR: INCERTRANS 

 

 
 6 

 

Scopul Elaborarii strategiei comune de securitate a traficului pentru regiunea CBC Ruse-

Giurgiu, în cadrul proiectului “Investiţii pentru siguranţa rutieră şi îmbunătăţirea 

conectivităţii între municipalitatea Ruse şi judeţul Giurgiu la reţeaua de transport TEN-T” 

este de a consolida conectarea regiunii prin îmbunătăţirea şi modernizarea infrastructurii rutiere 

de ambele părţi ale graniţei şi dezvoltarea unor strategii şi a unor măsuri comune pentru 

gestionarea acestora, fapt ce va genera un efect pozitiv considerabil asupra vieţii socio-

economice în zona transfrontalieră, îmbunătăţind aşadar accesibilitatea la reţeaua TEN-T. 

 

1.2 Context 
Siguranța rutieră a fost privită ca o problemă a sistemului de transport, o consecință nedorită a 

acestuia, fără a lua în considerare faptul că accidentele de circulație implică costuri directe 

suportate de sectorul sănătății, sectorul afacerilor și de familiile celor implicați. Accidentele de 

circulație reprezintă evenimente cu un impact social și economic extrem de puternic asupra 

societății în ansamblu și direct asupra membrilor săi. 

 

Conform statisticilor, dintre toate modurile de transport, transportul rutier este cel mai periculos 

și costisitor din punct de vedere al vieții umane și al costurilor aferente. Astfel, siguranța rutieră 

este o problemă de interes individual, național, european și global, iar abordarea sa ar trebui să 

fie adecvată pentru fiecare nivel, cu responsabilitatea împărțită între toate părțile interesate. 

 

În ciuda unor îmbunătățiri recente, siguranța rutieră este o problemă serioasă în România, iar 

performanța sa este semnificativ mai mică decât media UE. Rata mortalității măsurată ca 

decese pe cap de locuitor este aproape de două ori mai mare decât media UE și mai mult de 

triplu în comparație cu cele mai performante țări din UE. România este inclusă printre cele patru 

țări din UE cu cea mai mare rată de decese. 

 

În prezent, calitatea slabă a infrastructurii rutiere de legătură între Municipiul Ruse şi Judeţul 

Giurgiu şi lipsa mecanismelor de conexiune transfrontalieră şi a măsurilor comune cu privire la 

securitatea şi siguranţa traficului conduc la dificultăţi ale accesibilităţii şi mobilităţii în regiunea 

transfrontalieră incluzând: conexiune rutieră slabă şi izolarea localităţilor sau a unor părţi din 

localităţi, risc ridicat de accidente rutiere, trafic blocat etc. Aceste aspecte conduc la creşterea 

duratelor de deplasare, a costurilor de operare ale vehiculelor, a numărului accidentelor şi a 

deteriorărilor aduse mediului. Mai mult, aceste condiţii slabe prezintă obstacole grave pentru 

creşterea economică a regiunii transfrontaliere şi împiedică semnificativ potenţialul de 

dezvoltare al regiunii. Conectivitatea slabă la reţeaua TEN-T şi legăturile rutiere limitate dintre 

centrele urbane medii şi mari îngreunează mobilitatea oamenilor şi a bunurilor şi descurajează 

semnificativ investiţiile locale sau străine. 

 

În acest context, consolidarea conectării regiunii prin îmbunătăţirea şi modernizarea 

infrastructurii rutiere de ambele părţi ale graniţei şi dezvoltarea unor strategii şi a unor măsuri 

comune pentru gestionarea acestora vor avea un efect pozitiv considerabil asupra vieţii socio-

economice în zona transfrontalieră, îmbunătăţind aşadar accesibilitatea la reţeaua TEN-T. 
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În acest sens, obiectivul principal al proiectului este contribuţia la mobilitatea durabilă şi sigură 

a oamenilor şi bunurilor în zona transfrontalieră prin aplicarea acţiunilor transfrontaliere 

coordonate pentru îmbunătăţirea şi mentenanţa infrastructurii rutiere conectată la reţeaua TEN-

T şi prin utilizarea unor mecanisme comune pentru acţiunile de planificare în domeniul 

siguranţei şi securităţii rutiere a zonei. 

 

Proiectul se încadrează în Strategia UE pentru Regiunea Dunării, în primul rând în ceea ce 

priveşte contribuţia sa la o conectivitate mai bună şi la o mobilitate mai sigură şi 

corespunzătoare în această regiune. Astfel, şi acţiunile om-pentru-om vor fi facilitate şi 

încurajate, inclusiv comerţul, schimbul economic şi cultural, contribuind aşadar la 

competitivitatea generală şi atractivitatea zonei transfrontaliere şi la îmbunătăţirea accesibilităţii 

la reţeaua TEN-T. 

 

1.3 Abordarea sistemică a siguranței rutiere 
Orice acțiune în domeniul siguranței rutiere ar trebui să se bazeze pe abordarea durabilă a 

sistemului de securitate, deja utilizat cu mare succes în multe state membre ale UE, în Australia 

și Noua Zeelandă. 

Soluția pentru un sistem de trafic în condiții de securitate durabilă constă în aplicarea 

consecventă și sistematică a principiilor de siguranță. Punctul de plecare trebuie să fie 

utilizatorul traficului - în special limitările și capacitățile acestuia. 

 

Această abordare se numește abordarea „sistemului de siguranță” și este ilustrată în figura 1. 

Raportul OECD în ce privește Abordarea Zero: Obiective ambițioase ale siguranței rutiere și ale 

sistemului sigur descrie „abordarea sistemului sigur” ca fiind singura modalitate de a atinge 

nivelul zero de decese și răniri grave în trafic și trebuie să proiecteze sistemul de trafic în așa fel 

încât să fie ajustat la factorul de eroare umană. 
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Sursa: www.roadwise.asn.au/safesystem-approach-to-road-safety.aspx 

Figura 1 - Abordarea sistemică a siguranței rutiere 

 

O abordare a sistemului de siguranță are următoarele caracteristici: 

➢ recunoaște că, în ciuda eforturilor de prevenire a acestora, utilizatorii de trafic vor fi 

subiecții erorilor iar accidentele vor surveni; 

➢ subliniază faptul că cei implicați în proiectarea sistemului de transport rutier trebuie să 

accepte și să își împartă responsabilitatea pentru securitatea sistemului, iar cei care 

utilizează sistemul trebuie să își asume responsabilitatea pentru respectarea normelor și 

restricțiilor sistemului; 

➢ Aliniază deciziile de management al siguranței la deciziile mai largi de transport și 

planificare care îndeplinesc obiective economice, umane și de mediu mai mari; 

➢ Modifică intervențiile pentru a atinge obiectivul pe termen lung, mai degrabă decât să se 

bazeze pe intervenții „tradiționale”, pentru a determina limitele oricăror obiective pe 

termen lung. 

Admiterea în sistem 
DEPLASARE 

MAI SIGURĂ 
Înțelegerea accidentelor și 

riscurilor 

Aplicarea regulilor de circulație 
Educație și informare pentru 

suportul utilizatorilor de trafic 

 

Utilizatori de trafic atenți și consecvenți 

Viteze mai sigure (viteze mai mici, 

mai indulgente cu erorile umane) 

Toleranța umană la efortul fizic 

Vehicule mai sigure 
Drumuri și parapete mai sigure (mai 

indulgente cu erorile umane) 

http://www.roadwise.asn.au/safesystem-approach-to-road-safety.aspx
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Sursa: http://www.kiwirap.org.nz/safe_road_system.html 

Figura 2 - Abordarea sistemului rutier sigur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kiwirap.org.nz/safe_road_system.html
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2 INFORMAȚII RELEVANTE 
 

2.1 Date statistice 

2.1.1 La nivel european 
Siguranța rutieră în UE s-a îmbunătățit mult în ultimele decenii, datorită acțiunilor la nivel 

european, național, regional și local. Între 2001 și 2010, numărul deceselor din accidente rutiere 

în UE a scăzut cu 43%, iar între 2010 și 2017 cu încă 20%. Cu toate acestea, 25.300 de 

persoane și-au pierdut viața pe drumurile UE în 2017, echivalentul a aproximativ 70 de vieți 

pierdute pe zi, iar aproximativ 135.000 de persoane au fost rănite grav, inclusiv un procent mare 

de pietoni, bicicliști și motocicliști. Aceste cifre reprezintă un cost umanitar și social inacceptabil. 

În termeni monetari, costul anual al deceselor rutiere și al rănilor grave a fost estimat la peste 

120 miliarde EUR, echivalentul a aproximativ 1% din PIB. 

 

În ciuda faptului că unele state membre fac încă progrese considerabile în ceea ce privește 

reducerea ratelor de mortalitate rutieră, progresul în UE în ansamblu a stagnat în ultimii ani. 

Deși a existat o scădere a deceselor cu aproximativ 2% în 2016 și 2017, unele state membre au 

raportat chiar creșteri.  

 

Factorii semnificativi care contribuie la accidentele rutiere sunt viteza, conducerea sub influența 

alcoolului sau a drogurilor și neutilizarea centurilor de siguranță sau a căștilor. În plus față de 

acestea și alături de un fenomen în creștere de distragere a atenției de către dispozitivele 

mobile, apar noi tendințe într-un mediu complex, care solicită o abordare flexibilă și dinamică. O 

atenție specială ar trebui acordată utilizatorilor vulnerabili ai drumurilor, în special bicicliștilor și 

pietonilor, din cauza creșterii semnificative a ponderii acestora în numărul de decese și răni 

grave. Creșterea preconizată a acestor forme de mobilitate durabilă, precum ciclismul, 

subliniază urgența unor măsuri specifice pentru îmbunătățirea protecției acestor utilizatori ai 

drumului. 

 

Progresele tehnologice, în primul rând în ceea ce privește conectivitatea și automatizarea, 

creează noi oportunități de eliminare sau compensare a erorilor umane și trecerea la vehicule 

fără șofer ar trebui să aducă mai multă siguranță cetățenilor pe termen lung. Cu toate acestea, 

apar noi riscuri în faza de tranziție, unele legate de funcționarea vehiculelor extrem de 

automatizate în trafic mixt și de interacțiunea complexă dintre șofer și vehicul (interfața om-

mașină), precum și probleme de securitate cibernetică. Alte provocări vor rezulta din 

schimbările demografice și din abordările diferite ale mobilității personale. 

 

Sinergiile între măsurile de siguranță și durabilitate ar trebui, de asemenea, să fie exploatate 

mai bine. De exemplu, încurajarea utilizării modurilor de transport cu emisii zero trebuie să 

meargă în concordanță cu asigurarea unui mediu mai sigur pentru pietoni și bicicliști. Formele 

de mobilitate noi și mai sigure pot merge, de asemenea, ”mână în mână” cu accesul îmbunătățit 

la mobilitate pentru toți membrii societății, în special pentru persoanele cu dizabilități și 

ponderea tot mai mare a persoanelor în vârstă. 
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Acest lucru demonstrează că este necesară o abordare consolidată a punerii în aplicare a 

politicii UE în materie de siguranță rutieră și a vehiculelor, cu un accent puternic pe impact și 

rezultate, fiind suficient de flexibil pentru o adaptare constantă la circumstanțe în schimbare și 

fiind inclusiv. 

 

Obiectivul pe termen lung al UE va rămâne cât mai aproape posibil de zero decese în 

transportul rutier până în 2050 („Vision Zero”). Același lucru ar trebui realizat și pentru rănirile 

grave urmare a accidentelor. UE va urmări, de asemenea, noi obiective intermediare pentru a 

reduce numărul deceselor rutiere cu 50% între 2020 și 2030, precum și pentru a reduce 

numărul de răniri grave cu 50% în aceeași perioadă (utilizând noua definiție comună a 

prejudiciului grav convenit cu toate statele membre). 

 

Tabel 1 - Evoluția numărului de decese rezultate din accidente rutiere la nivel european în 
perioada 2010-2019 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

EU-27 29 611 28 747 26 498 24 227 24 140 24 360 23 814 23 393 23 332 22 728 

Belgia  850  884  827  764  745  762  670  609  604  646 

Bulgaria  776  656  601  601  660  708  708  682  610  628 

Republica Cehă  802  772  742  655  688  734  611  577  656  618 

Danemarca  255  220  167  191  182  178  211  175  171  199 

Germania 3 648 4 009 3 600 3 339 3 377 3 459 3 206 3 180 3 275 3 046 

Estonia  79  101  87  81  78  67  71  48  67  52 

Irlanda  212  186  163  188  192  162  182  155  139  140 

Grecia 1 258 1 141  988  879  795  793  824  731  700  696 

Spania 2 479 2 060 1 902 1 680 1 688 1 689 1 810 1 830 1 806 1 755 

Franța 3 992 3 963 3 653 3 268 3 384 3 461 3 471 3 444 3 246 3 244 

Croația  426  418  390  368  308  348  307  331  317  297 

Italia 4 114 3 860 3 753 3 401 3 381 3 428 3 283 3 378 3 334 3 173 

Cyprus  60  71  51  44  45  57  46  53  49  52 

Letonia  218  179  177  179  212  188  158  136  148  132 

Lituania  299  296  302  256  267  242  192  191  173  184 

Luxemburg  32  33  34  45  35  36  32  25  36  22 

Ungaria  740  638  606  591  626  644  607  625  633  602 

Malta  13  16  9  17  10  11  23  19  18  16 

Olanda  537  546  562  476  477  531  533  535  598  586 

Austria  552  523  531  455  430  479  432  414  409  416 

Polonia 3 908 4 189 3 571 3 357 3 202 2 938 3 026 2 831 2 862 2 909 

Portugalia  937  891  718  637  638  593  563  602  700  647 

România 2 377 2 018 2 042 1 861 1 818 1 893 1 915 1 951 1 867 1 864 

Slovenia  138  141  130  125  108  120  130  104  91  102 

Slovacia  371  325  352  251  295  310  275  276  260  270 

Finlanda  272  292  255  258  229  270  258  238  239  211 

Suedia  266  319  285  260  270  259  270  253  324  221 

Non-UE                     

Marea Britanie 1 905 1 960 1 802 1 770 1 854 1 804 1 860 1 856 1 839 1 808 

Elveția  328  320  339  269  243  253  216  230  233  187 

Norvegia  208  168  148  187  147  123  135  106  108  108 
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  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Islanda  8  12  9  15  4  16  18  16  18  6 

Lichtenstein 0  2  1  2  3  2 0  2 0 0 

Sursa: CARE (Community Road Accident) database. Valorile sunt raportate de poliție. 
Note: 

Irlanda – valori provizorii pentru 2018 si 2019. 
1) Țările de Jos – Numărul deceselor înregistrat de poliție reprezintă 85% din numărul total publicat la 

nivel național. De exemplu, în 2019 totalul a fost de 661. 
2)  Portugalia – din 2018 include și datele pentru Azore și Madeira. 

 
Evoluția numărului de decese din accidente rutiere pentru Bulgaria și România în perioada 

2010-2019 este prezentată în figura următoare. 

 
Figura 3 - Evoluția numărului de decese în perioada 2010-2019 

 

 
Figura 4 - Evoluția numărului de decese la 1.000.000 locuitori în perioada 2010-2019 
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Se constată că atât România, cât și Bulgaria se găsesc peste media înregistrată la nivelul 

Uniunii Europene, în ceea ce privește numărul de persoane decedate în urma accidentelor 

rutiere. De altfel, cele 2 țări ocupă primele 2 locuri în acest clasament. Dacă media în UE a fost 

în continuă scădere, în România și Bulgaria după o scădere ceva mai semnificativă între 2010 

și 2011, în anii următori se constată menținerea la un nivel constant în jurul a 90-95 de decese. 

 

Obiectivul UE de reducere a deceselor rutiere cu 50% în perioada 2010-2020 nu a fost atins. Cu 

toate acestea, tendința de bază rămâne descendentă. Opt state membre au înregistrat cel mai 

mic număr de decese înregistrate în 2019: Croația, Finlanda, Franța, Germania, Grecia, 

Letonia, Luxemburg și Suedia. Cu doar un an de desfășurare, nicio țară nu a atins încă 

obiectivul de reducere de 50%, deși mai multe țări și-au redus numărul cu cel puțin 30/35%, 

Grecia înregistrând cea mai mare reducere de 45%. 

 

La nivelul UE, rata mortalității a fost de 51 de decese pe milion de locuitori în 2019, dar multe 

dintre țări au avut rezultate mai bune. Cele mai sigure drumuri au fost în Suedia (22 de decese / 

milion de locuitori) și Irlanda (29 / milion), în timp ce România (96 / milion), Bulgaria (90 / milion) 

și Polonia (77 / mil-lei) au raportat cele mai mari rate de mortalitate în 2019. 

 

2.1.2 La nivelul zonei de studiu 

2.1.2.1 Număr total accidente în perioada 2018-2020 

 
Figura 5 - Număr total de accidente în perioada 2018-2020 pe drumurile districtuale parte a rețelei 

TEN-T din Ruse 
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* Pentru anul 2020 au fost disponibile doar inregistrarile pentru lunile ianuarie si februarie 

Figura 6 - Număr total de accidente în perioada 2018-2020 pe drumurile județene parte a rețelei 
TEN-T Giurgiu 

 

2.1.2.2 Număr total victime din accidente în perioada 2018-2020 

 

Figura 7 - Număr total de victime din accidente rutiere în perioada 2018-2020 pe drumurile 
districtuale parte a rețelei TEN-T din Ruse 
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Figura 8 - Număr total de victime din accidente rutiere per arteră de circulație în perioada 2018-

2020 pe drumurile districtuale parte a rețelei TEN-T din Ruse 

 

 
* Pentru anul 2020 au fost disponibile doar înregistrările pentru lunile ianuarie și februarie 

Figura 9 - Număr total de victime din accidente rutiere în perioada 2018-2020 pe drumurile 
județene parte a rețelei TEN-T Giurgiu 
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* Pentru anul 2020 au fost disponibile doar înregistrările pentru lunile ianuarie și februarie 

Figura 10 - Număr total de victime din accidente rutiere per arteră de circulație în perioada 2018-
2020 pe drumurile județene parte a rețelei TEN-T Giurgiu 

 

2.1.2.3 Procent accidente de circulație din rețeaua TEN-T în perioada 2018-2020 

 
Figura 11 - Repartizarea accidentelor în funcție de artera de circulație în perioada 2018-2020 pe 

drumurile districtuale parte a rețelei TEN-T din Ruse 
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Figura 12 - Repartizarea accidentelor per km în funcție de artera de circulație în perioada 2018-
2020 pe drumurile districtuale parte a rețelei TEN-T din Ruse 

 

 
* Pentru anul 2020 au fost disponibile doar înregistrările pentru lunile ianuarie și februarie 

Figura 13 - Repartizarea accidentelor în funcție de artera de circulație în perioada 2018-2020 pe 
drumurile județene parte a rețelei TEN-T Giurgiu 
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* Pentru anul 2020 au fost disponibile doar înregistrările pentru lunile ianuarie și februarie 

Figura 14 - Repartizarea accidentelor per km în funcție de artera de circulație în perioada 2018-
2020 pe drumurile județene parte a rețelei TEN-T Giurgiu 

 

2.1.2.4 Principalele cauze de producere a accidentelor pe artere de circulație din 

rețeaua TEN-T în perioada 2018-2020 

 
Figura 15 - Principalele cauze de producere a accidentelor in perioada 2018-2020 pe drumurile 
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* Pentru anul 2020 au fost disponibile doar înregistrările pentru lunile ianuarie și februarie 

Figura 16 - Principalele cauze de producere a accidentelor în perioada 2018-2020 pe drumurile 
județene parte a rețelei TEN-T Giurgiu 
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3 DEFINIREA PROBLEMELOR 

 

Prin aderarea la Uniunea Europeană, atât România, cât și Bulgaria au aderat și la obiectivul 

european de reducere a numărului de accidente cu decese și răniri grave. Țările membre UE s-

au angajat să stabilească o țintă de reducere la jumătate a numărului de răniri grave în UE până 

în 2030 raportat la anul de bază 2020. Pentru atingerea acestei ținte trebuie avute în vedere 

următoarele probleme: 

a) Culegerea datelor. Identificarea locului de producere a accidentelor trebuie să se facă 

pe baza de coordonate GPS. Trebuie uniformizată baza de date a poliției cu cea a 

unităților medicale. 

 

b) Analiza datelor. Stabilirea unui mecanism de analiză a accidentelor. Autoritățile 

responsabile cu întreținerea infrastructurii rutiere trebuie să aibă acces la baza de date 

în care sunt înregistrate accidentele. 

 

c) Cooperarea între autoritățile responsabile pentru infrastructură rutieră de la toate 

nivelurile – naționale, județene, locale. În prezent, autoritățile responsabile pentru 

infrastructură rutieră de la nivel județean și local nu acordă o atenție deosebită 

problematicii siguranței rutiere. 

 

d) Estimarea costurilor sociale ale accidentelor. Conștientizarea costurilor reale ale 

accidentelor reprezintă în instrument important pentru factorii politici pentru alocarea de 

fonduri suplimentare pentru siguranță circulației. 

 

e) Reglementări tehnice pentru infrastructură rutieră. Toate normativele tehnice și 

standardele trebuie armonizate cu cele ale UE. 

 

f) Campanii educaționale referitoare la siguranța circulației. Subsumat educației pentru 

formarea abilităților de viață, educației rutiere sau, mai degrabă, educației pentru 

prevenirea riscurilor rutiere, aceste campanii vizează dobândirea de competențe și 

competențe de trafic personale, de grup și sociale, în rândul preșcolarilor și elevilor din 

învățământul preuniversitar. Realitatea educațională contemporană a dovedit că, în 

cazul educației pentru pregătirea abilităților de viață, eficiența formativă se obține cu 

rezultate maxime în spațiul real, practic, pentru educația rutieră, pe stradă, în detrimentul 

celui contrafactual, în principal teoretic, în clasă. Motivele alegerii predominanței 

organizării și desfășurării activităților aplicative de educație rutieră se bazează pe mai 

multe argumente definitorii: 

- evitarea transformării educației rutiere într-un obiect de studiu teoretic; 

- conștientizarea de către elevi a necesității acestui tip de educație; 

- absența constrângerilor; 

- spațiul real oferă infinit mai multe resurse de cazuri / situații decât o foaie, un 

ghid de utilizare sau un poster; 

- valorizarea experienței copiilor care pot stabili conexiuni mai ușor; 

- dobândirea de noi informații și abilități prin experiențe personale și de grup; 
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- posibilitatea verificării imediate a informațiilor și exercitarea directă a abilităților 

de trafic; 

- capacitatea de a practica rezolvarea problemelor și dezvoltarea creativității 

elevilor; 

- conștientizarea riscului de trafic. 

Cu ajutorul activităților practice, aplicative, copiii interacționează, investighează, 

deconstruiesc pentru a reconstrui, experimenta, descoperi, găsi soluții, își asumă 

responsabilități, pentru a deveni ulterior independenți în ceea ce privește siguranța 

rutieră. 

 

g) Legislația rutieră și aplicarea acesteia 

Cele mai importante reglementări privind traficul sunt prevăzute de legea în vigoare, dar 

problema, în multe cazuri, constă în aplicarea ei. 

Următoarele neajunsuri sunt identificate legate de cele mai bune practici: 

➢ Virajul la dreapta în intersecțiile cu semafoare nu este cea mai bună practică în 

materie de siguranță rutieră și este deosebit de periculos pentru pietoni și 

bicicliști; 

➢ Parcarea permisă pe trotuare (chiar și atunci când se lasă o distanță de 1 m) 

este problematică, deoarece obligă pietonii să circule pe carosabil și, astfel, 

siguranța lor este periclitată. Adesea, se parchează pe treceri de pietoni și nici 

utilizarea trotuarului sau a trecerii de pietoni nu pare a fi supusă respectării 

legilor; 

➢ Amenzile sunt scăzute în România și Bulgaria, comparativ cu alte țări cu un grad 

mai ridicat de siguranță rutieră și, prin urmare, nu susțin respectarea legii. 

➢ Nu există echipamente suficiente pentru controlul manual și automat al vitezei. 

➢ În zonele urbane, semafoarele nu funcționează corespunzător, mai ales în 

condiții meteorologice nefavorabile sau la aglomerarea traficului. Polițiștii rutieri 

sunt adesea trimiși pentru a ghida traficul în intersecții. Aceasta este o risipă de 

resurse care ar putea fi folosită pentru a verifica dacă sunt respectate alte 

aspecte, cum ar fi viteza, parcarea ilegală, centura de siguranță sau utilizarea 

unui telefon mobil în timpul conducerii. 

➢ Lipsa separării traficului de viteză de traficul actual în satele liniare. Chiar dacă 

limita legală este de 50 km / h, în unele localități limita de viteză este de 70 km / 

h, chiar dacă traficul este mixt. Potrivit poliției, controlul automat al vitezei nu 

poate fi utilizat în România și Bulgaria, din cauza reglementărilor actuale. 

➢ Deși legea interzice circulația vehiculelor cu tracțiune animală pe drumurile 

naționale, unde limita de viteză este de 90 km / h în afara zonelor construite, se 

pot observa frecvent căruțe. Adesea, nu au dispozitive de semnalizare sau 

dispozitive reflectorizante pentru a fi vizibile în timpul nopții. Faptul că legea nu 

este aplicată sever face ca traficul unor astfel de căruțe să nu fie descurajat pe 

drumurile naționale. 

O altă problemă importantă constă în colectarea foarte mică a amenzilor, care ar putea 

pune în pericol respectarea legii. Astfel, corelația legislativă dintre emiterea amenzilor și 

încasarea este problematică. Amenzile sunt impuse de poliția rutieră, colectate de 
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autoritățile locale și utilizate pe baza deciziei administrației locale ca parte a bugetului 

general și, prin urmare, nu pentru a îmbunătăți siguranța rutieră. 

 

h) Dispozitive de siguranță în vehicule. 

Cele mai bune practici europene recomandă crearea unei baze de date comune pentru 

vehicule rutiere și conducători auto pentru a permite identificarea istoricului vehiculului și 

a istoricului șoferului în caz de accident de circulație. 

➢ Activitățile de cercetare nu sunt pe deplin coordonate cu alte instituții 

responsabile cu siguranța rutieră. 

➢ Autovehiculele implicate într-un accident grav și reparate pot intra direct în 

rețeaua rutieră, ceea ce este văzut ca fiind problematic, deoarece ar trebui să fie 

evaluate tehnic în raport cu caracteristicile infrastructurii rutiere. 

➢ Potrivit părților interesate, inspecția tehnică poate fi supusă unor plăți informale 

atunci când conducătorii auto plătesc, dar vehiculul nu este de fapt verificat. Cu 

toate acestea, nu se știe cât de răspândit este acest fenomen. 

 

i) Pregătirea și testarea conducătorilor auto. 

Pregătirea și testarea șoferilor este la fel de importantă, deoarece în majoritatea țărilor - 

inclusiv în România și Bulgaria - mulți șoferi noi și mai ales tineri sunt implicați în 

accidente de circulație. Neajunsurile identificate sunt: 

➢ Nu există reguli detaliate prin lege cu privire la formularul de instruire sau la 

acordarea certificatului școlar pentru școala de șoferi sau la eliberarea 

permiselor de conducere. 

➢ Legislatia în vigoare nu tratează suficient problematica școlilor de șoferi. 

➢ Școlile de șoferi nu pot fi controlate în mod eficient dacă îndeplinesc cerințele de 

instruire pentru desfășurarea numărului minim de ore de teorie și practică pentru 

a extinde permisul de funcționare pentru școala de șoferi pentru a controla 

numărul de candidați care pot absolvi examenul pentru obținerea permisului de 

conducere. 

➢ Plăți neoficiale la eliberarea permiselor de conducere. Evenimente recente au 

arătat că acest lucru este încă posibil în România, iar permisele de conducere au 

fost eliberate în acest fel. 

 

j) Intervenția de urgență la locul de producere a unui accident rutier. 

Intervenția de urgență la locul accidentelor de circulație urmărește să reducă gravitatea 

consecințelor vătămării după ce a avut loc un accident de circulație. Comisia Europeană 

a declarat că câteva mii de vieți ar putea fi salvate în UE prin îmbunătățirea timpilor de 

răspuns ai serviciilor de urgență și ale altor elemente de îngrijire post-impact în caz de 

accidente de circulație. 

Serviciul de urgență la nivel pre-spitalicesc funcționează bine și este bine organizat și, 

astfel, poate fi comparat cu succes cu cele mai bune practici internaționale, fiind 

implementat ca model în alte state. În același timp, oamenii observă din ce în ce mai 

bine circulația ambulanțelor în trafic. 
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k) Cercetarea științifică în domeniul siguranței rutiere. 

Cercetările în domeniul siguranței rutiere ar trebui să ofere cadrul în care trebuie luate 

deciziile politice privind siguranța, astfel încât să se aplice o abordare științifică 

sistematică acestei probleme. Țările cu cele mai bune înregistrări privind siguranța 

rutieră internațională sunt, de asemenea, cele care au avut în mod tradițional cele mai 

bune institute și cele mai active programe de cercetare în domeniul siguranței rutiere. 

Este important ca România și Bulgaria să învețe de la alte țări ale UE și să utilizeze 

experiența și capacitatea de cercetare care nu există în țară, astfel încât în viitor să 

existe posibilitatea implementării unor intervenții mai eficiente privind siguranța rutieră. 

În prezent, în România nu există nicio strategie națională de cercetare în domeniul 

siguranței rutiere și nu există o organizație independentă de cercetare în materie de 

siguranță rutieră națională, ci doar programe demonstrative și pilot, limitate, care au fost 

realizate în materie de siguranță rutieră. Astfel, în România nu există cercetări 

sistematice privind factorii relevanți în domeniul siguranței rutiere, de exemplu, pentru: 

➢ Vehicule; 

➢ Infrastructură rutieră; 

➢ Factori umani; 

➢ Factori instituționali; 

➢ Alți factori. 
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4 PRINCIPALELE ZONE DE INTERVENȚIE 

Acțiunile prevăzute în cadrul acestui domeniu de intervenție sunt: 

 

4.1 Educarea și instruirea utilizatorilor drumurilor  
1. Canale alternative pentru a ajunge la grupuri țintă mai largi: E-learning, manuale de site-uri 
web și campanii de socializare.  
Impactul asupra siguranței: o dată cu utilizarea pe scară largă a dispozitivelor mobile, acestea 
au devenit mediul cel mai proprice pentru răspândirea informaţiilor privind siguranța rutieră, mai 
ales în rândul copiilor și tinerilor, prin dezvoltarea de instrumente de învățare electronică, de 
ghiduri on-line cu sfaturi de siguranță pentru șoferi sau de strategii de socializare în rândul 
acestora.  
 
2. Cursuri pentru conducere preventivă şi defensivă  
Impactul asupra siguranței: introducerea cursurilor de conducere preventivă şi defensivă în 
cadrul şcolilor de şoferi ajută la formarea şi dezvoltarea abilităţilor de conducere auto. De 
asemenea, introducerea obligativităţii unor astfel de cursuri pentru şoferii care au dreptul de 
conducere suspendat pentru diferite abateri de la legislaţia rutieră.  
 
3. Campanii regulate de sensibilizare  
Impactul asupra siguranței: campaniile periodice de informare a publicului asupra subiectelor 
legate de siguranţa rutieră („viteza ucide”, „nu alcoolului şi drogurilor la volan” etc.) contribuie la 
conştientizarea riscurilor la care sunt expuşi participanţii la trafic.  
 
4. Mobilizarea părților interesate pentru parteneriate de educație rutieră  
Impactul asupra siguranței: Poliţia, unităţile de învăţamânt, agenţii economici, unităţile 
administrative trebuie să încheie parteneriate prin care să contribuie la educarea utilizatorilor 
infrastructurii rutiere.  
 

5. Concentrarea (focusul) pe neatenţia în trafic atât a conducătorilor auto, cât și a celorlalţi 

participanţi la trafic (pietoni, biciclişti etc.) 

Impactul asupra siguranței: Analiza riscurilor cauzate de utilizarea noilor dispozitive mobile și 
efectele acestora asupra comportamentelor utilizatorilor de drumuri trebuie să stea la baza 
modificarii legislației în acest sens.  
 

4.2 Aplicarea normelor de circulație rutieră  
6. Aplicarea directivei transfrontaliere și educarea șoferilor care pleacă în străinătate  
Impactul asupra siguranței: Constientizarea conducatorilor auto asupra necesităţii respectării 
regulilor şi după trecerea graniţelor, precum şi informarea acestora asupra legislaţiei rutiere din 
ţările în care vor călători, contribuie la creşterea siguranţei deplasării.  
 
7. Controlul eficient al vitezei în puncte fixe ale reţelei de drumuri  
Impactul asupra siguranței: sistemul de control al vitezei prin instalarea de radare fixe în 
interiorul localităţilor poate conduce la o reducere a vitezei medii de circulaţie cu până la 15 % 
în decurs de 1 an.  
 
8. Feed-back imediat pentru șoferii contravenienţi  
Impactul asupra siguranței: În timp ce detectarea automată a șoferilor contravenienţi poate fi o 
modalitate eficientă din punct de vedere al costurilor de a extinde cota rețelei rutiere în care 
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viteza este controlată, există beneficii pedagogice din verificările efectuate la marginea 
drumului, care pot oferi feed-back imediat conducătorului auto contravenient. Agenţii de poliţie 
rutieră însărcinaţi cu aplicarea legii care opresc utilizatorul drumului la fața locului pot explica 
direct efectele potențiale ale comportamentului acestuia asupra siguranței rutiere, cu șanse mai 
mari de a efectua o schimbare a comportamentului respectiv. De asemenea, minimizarea 
intervalului de timp de la contravenție până la confruntarea șoferului contravenient cu 
plângerea, s-a dovedit a fi o măsură utilă.  
 
9. Cartarea „punctelor negre” unde se înregistrează frecvent depăşirea vitezei legale cu mai 
mult de 30 km/h  
Impactul asupra siguranței: Realizarea de hărţi care să identifice sectoarele de drum pe care 
viteza legală este depăşită cu mai mult de 30 km/h poate contribui la aplicarea de măsuri 
punctuale prin care să se obţinaă o reducere a vitezei. 
 

4.3 Infrastructură sigură  
10. Reabilitarea infrastructurii rutiere  
Impactul asupra siguranței: Starea infrastructurii rutiere influenţează foarte mult siguranţa 
circulaţiei (conform rapoartelor Comisiei Europene, infrastructura rutieră şi zona adiacentă 
drumului reprezintă un factor care stă la baza a mai mult de 30% din accidente). O 
infrastructură rutieră care se găseşte într-o stare rea sau mediocră implică riscuri suplimentare 
pe care conducatorii auto trebuie să şi le asume. O groapă apărută în carosabil poate conduce 
la producerea unui accident fie prin impactul cu aceasta, fie prin încercarea de evitare a 
acesteia şi pătrunderea pe contrasens sau ieşirea în afara carosabilului.  
 
11. Gestionarea siguranței infrastructurii rutiere pe reteaua de drumuri 
Impactul asupra siguranței: Autorităţile judeţene/districtuale trebuie să extindă principiile de 
gestionare a siguranței infrastructurii rutiere - de ex. cartografierea punctelor negre și audituri 
rutiere (încă din faza de proiectare) - pe drumurile naționale, judeţene/districtuale și chiar pe 
drumurile municipale și pe străzile orașului. Directiva UE privind gestionarea siguranței 
infrastructurii acoperă doar autostrăzile TEN-T, dar beneficiile de siguranță ale principiilor 
directivei sunt, desigur, valabile și pentru întreaga rețea rutieră.  
 
12. Intersecțiile transformate în sensuri giratorii  
Impactul asupra siguranței: Obiectivul este de a reduce numărul de puncte de conflict și viteza 
de trecere a vehiculului.  
 

4.4 Vehicule sigure  
13. Promovarea vehiculelor sigure prin achiziții publice  
Impactul asupra siguranței: Promovarea standardelor de siguranță a vehiculelor (de exemplu, 
ratingurile Euro NCAP) ca şi criterii pentru achizițiile publice de vehicule trebuie avute în vedere 
de autorităţile publice. 
 
 

4.5 Sisteme ITS  
14. Informații despre prognoza meteo și evenimente în timp real  
Impactul asupra siguranței: informațiile despre evenimente pot ajuta la prevenirea accidentelor 
prin avertizarea conducătorilor auto despre situații periculoase, în special pentru evenimente 
neașteptate legate de situații periculoase (inundații, gheață ...).  
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15. Informații privind starea traficului și durata călătoriei  
Impactul asupra siguranței: furnizarea de informații privind nivelul de serviciu și timpul de 
călătorie oferă predictibilitate utilizatorilor drumului, aceștia se simt mai stăpâni pe călătorie și își 
pot estima orele de sosire mai precis. Călătoriile mai fiabile și previzibile sunt mai sigure. Dacă 
lipsesc aceste informații, șoferii se pot simți frustrați și pot asuma mai multe riscuri.  
 
16. Informații despre limita de viteză  
Impactul asupra siguranței: Cercetările au arătat că viteza este un factor major care contribuie 
la aproximativ 10% din toate accidentele și 30% din toate accidentele fatale (TRB, 1998; OECD, 
2006). Cu viteze mai mari, riscul de accident este mai mare și accidentele mai grave sunt mai 
probabile (Aarts & Van Schagen, 2006). Gestionarea vitezei este, prin urmare, cea mai 
importantă măsură pentru a reduce decesele și rănirile din accidentele rutiere. Beneficiile 
potențiale așteptate dupa implementarea sistemelor de informații cu limita de viteză sunt de 
reducere cu aproximativ 3,5% a numărului total de decese cauzate de utilizatorii infrastructurii 
rutiere (Wilkie și Tate (2003), Carston și Tate (2005)).  
 
17. Informații despre condiţiile meteo raportate la infrastructura rutieră  
Impactul asupra siguranței: Furnizarea de informații legate de vreme diferitelor grupuri de 
utilizatori (de exemplu, călători, dispeceri și operatori de transport) contribuie în mod 
semnificativ la siguranța rutieră sporită, deoarece șoferii pot fi avertizați în avans cu privire la 
conditii meteorologice nefavorabile. De asemenea, informațiile în timp real, specifice locaţiei, 
privind vizibilitatea și condițiile meteorologice specifice zonei în care se circulă sunt utile pentru 
șoferii aflați în tranzit.  
 
18. Informații legate de călătoriile multimodale  
Impactul asupra siguranței: Impactul asupra siguranței a serviciilor multimodale are ca rezultat, 
în principal, creșterea eficienței rețelei rutiere, aceasta insemnand conditii de trafic fluente și 
reducerea situațiilor de trafic posibil periculoase (de exemplu, aglomerație). 
 

4.6 Managementul Traficului Rutier  
19. Adaptarea inteligentă a vitezei - Limite de viteză variabile (LVV)  
Principalele obiective comune ale LVV sunt atât de a sprijini șoferii să călătorească cu o viteză 
sigură, cât și de a avea un flux de trafic fluent. În unele cazuri, limitele de viteză sunt, de 
asemenea, utilizate pentru a atenua efectele asupra mediului, precum zgomotul sau poluarea.  
Impactul asupra siguranței: Implementarea controlului vitezei oferă o oportunitate de a 
îmbunătăți siguranța traficului prin utilizarea de informații despre fluxul de trafic, condițiile rutiere 
și meteorologice, lucrările de drum sau incidentele neașteptate. Controlul vitezei legat de 
volumul traficului și/sau legat de vreme reduce riscul de blocaje în trafic și accidente. Analiza 
impactului instalațiilor existente confirmă efectul pozitiv asupra siguranței traficului. Limitele de 
viteză variabile sporesc siguranța traficului în condiții de ploaie, aplicarea algoritmului de ploaie 
a dus la o reducere a vitezei medii (12 km/h la viteza limită de 100 km/h și 21 km/h la viteza 
limită de 80 km/h). Efectul asupra siguranței circulației variază de la caz la caz, iar reducerea 
numărului de accidente trebuie investigată cu atenție.  
 
20. Managementul traficului pentru coridoare și rețele  
Impactul asupra siguranței: măsurile eficiente și oportune în caz de incidente majore servesc la 
atenuarea impactului asupra siguranței. Furnizarea rapidă și consistentă a informațiilor despre 
călătorie, cum ar fi „Informații despre condiţii meteo și evenimente în timp real” și „Avertizarea și 
gestionarea incidentelor”, ca parte a măsurilor planurilor de management a traficului, contribuie 
la siguranța rutieră prin avertizarea conducătorilor auto pentru a-și reduce viteza.  
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21. Colectarea și prelucrarea automatizată a datelor  
Impactul asupra siguranței: Sistemele de management al traficului au incluse module de 
prelucrare automată a datelor care pot oferi informaţii asupra şoferilor care depăşesc limita de 
viteză legală sau săvârşesc alte abateri de la codul rutier şi pot trimite aceste informaţii 
organelor competente pentru aplicarea prevederilor legale. Existenţa acestor sisteme îi poate 
determina pe conducătorii auto să fie mai atenţi la respectarea legii.  
 
22. Utilizarea sistemelor de blocare a pornirii vehiculelor în prezenta aburilor de alcool  
Impactul asupra siguranței: Mecanismele de blocare a autovehiculelor în urma detectării 
consumului de alcool sunt utilizate uneori în acțiuni specifice destinate șoferilor profesioniști. 
Acestea se pot extinde si la șoferii contravenienți care nu sunt la prima abatere de conducere 
sub influenţa alcoolului.  
 
23. Aplicarea altor sisteme de siguranță în vehicul  
Impactul asupra siguranței: Sistemele de siguranță inteligente precum avertizarea de ieșire de 
pe bandă, sistemele de detectare a somnolenței și sistemele de frânare de urgență pot ajuta la 
contracararea erorilor făcute de un șofer neatent.  
 

4.7 Servicii de urgență și post-vătămare  
24. Obiective pentru reducerea numărului de leziuni grave  
Impactul asupra siguranței: Aproape toate statele membre au adoptat un obiectiv strategic 
privind reducerea numărului de decese. Unele state membre, de ex. Olanda, au mers mai 
departe și au adoptat, de asemenea, un obiectiv strategic de reducere a numărului de răniți 
grav în urma accidentelor de circulație. Adoptarea obiectivelor strategice privind vătămările 
grave este prezentată ca o recomandare generală de către Consiliul European pentru Siguranța 
Transporturilor și menționată în documentul de lucru al personalului Comisiei privind vătămările 
grave din traficul rutier. Definiția comună a UE a leziunilor grave cauzate de traficul rutier se 
face începând cu 2013 pe baza sistemului de leziuni maxime prescurtate din punct de vedere 
medical, MAIS, cu un scor de MAIS 3 sau mai mare definit ca un prejudiciu grav.  
 
25. Conectarea datelor între spital și poliție  
Impactul asupra siguranței: Armonizarea informaţiilor între unităţile medicale și poliție, pentru a 
îmbunătăți colectarea datelor privind vătămările grave din traficul rutier reprezintă o opțiune 
eficientă pentru colectarea de date mai utile şi este, de asemenea, o practică recomandată de 
Consiliul European pentru Siguranța Transporturilor și o acțiune care primește o prioritate 
ridicată într-un sondaj în rândul părților interesate din domeniul siguranței rutiere prin proiectul 
DaCoTA. 
 

4.8 Utilizatori vulnerabili ai drumurilor  
26. Limitarea vitezei la 30 km/h în zone rezidențiale și construite sensibile  
Impactul asupra siguranței: Limitarea vitezei la 30 km/h în zonele rezidențiale și construite 
sensibile cu prezență ridicată a utilizatorilor de drum vulnerabili reprezinta o măsură cu efect 
imediat asupra siguranţei circulaţiei. Bulgaria este una din ţările care implementează o astfel de 
măsură. Şi în câteva din principalele oraşe din România s-au demarat astfel de măsuri, dar, 
deocamdată, doar pe străzile de categoria IV.  
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27. Focusarea pe utilizatorii vulnerabili ai drumului  
Impactul asupra siguranței: Utilizarea conceptelor moderne (shared space, co-living space, 
streetscape) pentru creşterea confortului pietonilor şi pentru protejarea construcţiilor faţă de 
factorii poluatori prin care suprafeţele de deplasare sunt utilizate în comun de toţi participanţii la 
trafic conduce în mod direct la creşterea siguranţei pentru participanţii vulnerabili la trafic. Alte 
măsuri pot fi: adaptarea timpilor de semafor pentru pietoni la ritmul mai lent de mers al 
persoanelor în vârstă sau al persoanelor cu dizabilități, acțiuni specifice de aplicare a legii 
pentru respectarea regulilor de circulație de către pietoni și bicicliști etc.  
 
28. Analiza punctelor negre: atlasul accidentelor în care sunt implicaţi copii  
Impactul asupra siguranței: Identificarea locurilor cu risc ridicat de producere a accidentelor în 
care sunt implicaţi copii în vederea stabilirii măsurilor care trebuie luate pentru eliminarea 
acestor puncte negre. Abordarea poate fi aplicată și altor grupuri de utilizatori de drumuri, de ex. 
bicicliști, motocicliști sau vârstnici.  
 
29. Planuri de siguranță rutieră urbană  
Impactul asupra siguranței: Siguranţa rutieră din interiorul localităţilor trebuie să reprezinte un 
element obligatoriu în cadrul planurilor de mobilitate urbană durabilă.  
 
30. Campanii pentru utilizarea sporită a dispozitivelor reflectorizante  
Impactul asupra siguranței: Promovarea dispozitivelor reflectorizante utilizate de pietoni și 
bicicliști a fost o poveste de succes în special în țările din nord, cu ierni lungi și întunecate, dar 
ar putea fi o acțiune ieftină pentru creșterea siguranței participantilor vulnerabili la trafic. 
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5 MONITORIZAREA PLANULUI DE ACTIUNE  

 

O autoritate rutieră va trebui să se asigure progresiv pe sine și pe comunitate că face progrese 

în îmbunătățirea gestionării și funcționării siguranței rețelei sale rutiere. Această asigurare poate 

fi verificată prin:  

• evaluarea periodică a programelor pentru a determina beneficiile lor pentru siguranță;  

• utilizarea indicatorilor de performanță în materie de siguranță (KPI) - un set limitat inițial, 

dezvoltând ulterior un sistem mai sofisticat - pentru a măsura domenii specifice de 

progres;  

• introducerea rezultatelor evaluării și măsurării (pozitive și negative) în revizuirea 

programului și în activitatea anuală de planificare;  

• tendințele de accidente fatale pe rețea de-a lungul mai multor ani.  

 

Toate strategiile de siguranță rutieră trebuie să aibă indicatori de performanță specifici (KPI). 

Introducerea KPI-urilor permite autorităților să specifice nivelul de îmbunătățire a siguranței 

rutiere dorite și/sau să încurajeze dezvoltarea activă și realizarea programelor de îmbunătățire a 

siguranței rutiere.  

 

O consecință a lipsei KPI-urilor de siguranță rutieră la nivel înalt poate fi absența unei alocări 

bugetare separate identificabile pentru programe specifice de siguranță rutieră. Categoriile de 

alocare a finanțării în cadrul autorităților rutiere includ de obicei întreținerea de rutină, 

întreținerea periodică, reabilitarea și reconstrucția. Unul dintre avantajele unei alocări separate 

pentru programe specifice de siguranță este capacitatea de a măsura cheltuielile totale pentru 

lucrările de siguranță vizate și de a determina rentabilitatea economică a investiției. 

 

Cartarea sistematică a riscurilor și evaluarea siguranței, adică evaluări proactive în plus față de 

analiza reactivă mai tradițională a siturilor cu concentrație mare de accidente („puncte negre”), 

oferă instrumente utile pentru a evalua calitatea siguranței rețelei rutiere și pentru a viza 

investițiile. Programul european de evaluare a drumurilor (EuroRAP), o organizație 

internațională nonprofit de cluburi auto, autorități rutiere și cercetători, a desfășurat programe de 

evaluare a drumurilor în multe state membre ale UE. Aceste programe au ca rezultat evaluări 

de siguranță pentru drumuri și porțiuni de drum între 1 și 5 stele. Unele state membre și-au 

dezvoltat propria metodologie de evaluare. 

 

Într-o revizuire convenită recent a normelor UE privind siguranța infrastructurii, UE a impus 

cartografierea riscurilor și evaluarea siguranței pentru drumurile rețelei transeuropene de 

transport strategice (TEN-T), autostrăzi și drumurile primare, fără a prescrie o metodologie 

specifică.  

 

Indicatorii de performanță în materie de siguranță pentru masurile prezentate în planul de 

actiune sunt prezentați mai jos. 

 

1. Canale alternative pentru a ajunge la grupuri țintă mai largi: E-learning, manuale de site-uri 

web și campanii de socializare.  
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KPI propus = număr de canale alternative de diseminare a informațiilor referitoare la siguranța 

rutieră.  

 

2. Cursuri pentru conducere preventivă şi defensivă  

KPI propus = număr de participanți la cursuri pentru conducere preventivă și defensivă.  

 

3. Campanii regulate de sensibilizare  

KPI propus = număr de campanii de sensibilizare. 

 

4. Mobilizarea părților interesate pentru parteneriate de educație rutieră  

KPI propus = nu e cazul. 

 

5. Concentrarea (focusul) pe neatenţia în trafic atât a conducătorilor auto, cât și a celorlalţi 

participanţi la trafic (pietoni, biciclişti etc.) 

KPI propus = număr de accidente în care sunt implicați participanți care utilizează dispozitive 

mobile care le distrag atenția.  

 

6. Aplicarea directivei transfrontaliere și educarea șoferilor care pleacă în străinătate  

KPI propus = nu e cazul.  

 

7. Controlul eficient al vitezei în puncte fixe ale reţelei de drumuri  

KPI propus = număr de depășiri ale vitezei legale înregistrate de sistemul de control al vitezei 

(radare fixe) din interiorul localităţilor.  

 

8. Feed-back imediat pentru șoferii contravenienţi  

KPI propus = procent de șoferi contravenienți sancționați în trafic din total depășiri ale vitezei 

legale înregistrate de sistemul de control al vitezei. 

 

9. Cartarea „punctelor negre” unde se înregistrează frecvent depăşirea vitezei legale cu mai 

mult de 30 km/h  

KPI propus = nu e cazul. 

 

10. Reabilitarea infrastructurii rutiere  

KPI propus = număr de km de infrastructură rutieră în stare bună și foarte bună. 

 

11. Gestionarea siguranței infrastructurii rutiere pe rețeaua de drumuri 

KPI propus = nu e cazul.  

 

12. Intersecțiile transformate în sensuri giratorii  

KPI propus = număr de intersecții reamenajate.  

  

13. Promovarea vehiculelor sigure prin achiziții publice  

KPI propus = Procentul de autoturisme noi cu o clasificare de siguranță Euro NCAP egală sau 

mai mare de pragul predefinit (de exemplu, 4 stele). 
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14. Informații despre prognoza meteo și evenimente în timp real  

KPI propus = nu e cazul.  

 

15. Informații privind starea traficului și durata călătoriei  

KPI propus = nu e cazul.  

 

16. Informații despre limita de viteză  

KPI propus = Procentul vehiculelor care circulă în limita de viteză.  

 

17. Informații despre condiţiile meteo raportate la infrastructura rutieră  

KPI propus = nu e cazul.  

 

18. Informații legate de călătoriile multimodale  

KPI propus = nu e cazul. 

 

19. Adaptarea inteligentă a vitezei - Limite de viteză variabile (LVV)  

KPI propus = nu e cazul.  

 

20. Managementul traficului pentru coridoare și rețele  

KPI propus = numar de panouri cu mesaje variabile instalate in reteaua rutiera.  

 

21. Colectarea și prelucrarea automatizată a datelor  

KPI propus = nu e cazul.  

 

22. Utilizarea sistemelor de blocare a pornirii vehiculelor în prezența aburilor de alcool  

KPI propus = nu e cazul.  

 

23. Aplicarea altor sisteme de siguranță în vehicul  

KPI propus = nu e cazul.  

 

24. Obiective pentru reducerea numărului de leziuni grave  

KPI propus = număr de accidente cu raniri grave.  

 

25. Conectarea datelor între spital și poliție  

KPI propus = nu e cazul. 

 

26. Limitarea vitezei la 30 km/h în zone rezidențiale și construite sensibile  

KPI propus = nu e cazul. 

 

27. Focusarea pe utilizatorii vulnerabili ai drumului  

KPI propus = numar de accidente in care sunt implicati utilizatorii vulnerabili ai drumurilor. 

 

28. Analiza punctelor negre: atlasul accidentelor în care sunt implicaţi copii  
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KPI propus = număr de puncte negre.  

 

29. Planuri de siguranță rutieră urbană  

KPI propus = nu e cazul. 

 

30. Campanii pentru utilizarea sporită a dispozitivelor reflectorizante  

KPI propus = nu e cazul. 

 

Indicatorilor de performanță de mai sus trebuie să li se adauge următorii indicatori globali:  

- numărul total de decese din accidente rutiere; 

- numărul total de accidente rutiere. 

 

Indicatorii de performanță descriși mai sus, împreună cu indicatorii de rezultate privind decesele 

și numărul total de accidente, vor constitui baza pentru monitorizarea progresului în activitatea 

comună de siguranță rutieră la nivel UE, stat membru, regional și local.  

 

Progresul va fi monitorizat în primul rând în cadrul Organismului transfrontalier pentru Siguranța 

Rutieră. Acesta ar trebui să organizeze o reuniune pe an pentru părțile interesate, pentru a 

asigura transparența și incluziunea activității organismului și pentru a beneficia de cea mai largă 

contribuție posibilă în procesul decizional. 
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