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Capitolul 1. INTRODUCERE
1.1

Premise

Strategia Na ional ă deă Siguran ă Rutier ă pentruă perioadaă 2016ă - 2020ă exprim ă liniileă
strategice,ă directoare,ă pentruă stabilireaă politiciiă guvernamentaleă înă ceeaă ceă priveşteă
siguran aărutier ăşiăc ileădeărealizareăşiăîmbun t ireăaăacesteia.
Strategiaă Na ional ă pentruă Siguran ă Rutier ă pentruă perioadaă 2016ă - 2020 este un
documentădeăpoliticiăcoerenteăşiăunitareăînăsferaăsiguran eiărutiere,ăpeătermenămediu,ăcareă
aăfostăelaboratăpentruăcontracarareaărezultatelorănesatisf c toareăaleăpoliticilorăexistenteăînă
domeniu. Aceastaă urmeaz ă aă fiă pus ă înă aplicareă deă c treă institu iileă cuă atribu iiă înă
domeniu,ă organeă deă specialitateă aleă administra ieiă publiceă centraleă împreun ă cuă
reprezentan iiăautorit ilorăadministra ieiăpubliceălocale.
Întrucâtă rezultateleă m suriloră careă auă avută caă scopă creştereaă siguran eiă participan iloră laă
trafic au fost sub aЬtept ri,ăiarăambi iosulăobiectivădeăreducereălaăjum tateăaănum ruluiădeă
decese în accidentele rutiere, pentru perioada 2001 – 2010 la nivelul Uniunii Europene nu
s-aă îndeplinit,ă num rul deă deceseă înă accidenteleă rutiereă dină Uniuneaă European ă sc zândă
doarăcuă35%ăpân ăînă2010,ăComisiaăEuropean ăaăluatădeciziaădeăaăelaboraănoileăorient riă
pentru perioada 2011 – 2020ă pentruă ună spa iuă europeană deă siguran ă rutier ,ă men inândă
obiectivul principal,ădeăreducereăaădeceselorăcuă50%ăfa ădeăperioadaăanterioar .
ComisiaăEuropean ăconsider ăinacceptabilădeăridicatănum rulădeceselorăşiăalăv t m riloră
corporale,ă recunoscândă totodat ă c ă sistemulă deă transportă sigură şiă durabilă contribuieă laă
competitivitate şiăprosperitate,ălaăocupareaăfor eiădeămunc ,ăsiguran ăşiăsecuritateăpeăplană
european.ă Înă acestă sensă aă fostă adoptat ă laă Bruxelles,ă prină documentulă COM(2010)ă 389ă
final din 20.07.2010, Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu,
Comitetul Economic Ьi Social European Ьi Comitetul Regiunilor - Pentru un spaЮiu
european de siguranЮă rutieră: orientari pentru politica de siguranЮă rutieră 2011-20201.
Planulădeăreducereăcuă50%ăaănum ruluiăvictimelorăaccidentelorărutiereălaănivelulăUniuniiă
Europene în perioada 2001-2010ănuăaăfostăprev zutăînăpoliticileăpubliceădinăRomânia.
1.2

Context

SiguranЮaă rutier ă aă fostă v zut ă caă oă problem ă aă sistemuluiă deă transport,ă oă consecinЮ ă
nefast ă aă acestuia,ă f r ă aă seă Юineă contă deă faptulă c ă accidenteleă rutiereă presupună costuriă
directeă careă suntă suportateă deă sectorulă deă s n tate,ă domeniulă afaceriloră Ьiă deă c treă
familiile celor implicaЮi. Accidentele rutiere sunt evenimente care au impact socioeconomic extrem de puternic asupraă societ Юii în ansamblul ei Ьi în mod direct asupra
membrilor acesteia.
Conform statisticilor, dintre toate modurile de transport, transportul rutier este cel mai
periculos Ьi costisitor în termeni de vieЮi omeneЬti Ьi costuri aferente. Astfel, siguranЮa
rutier ă reprezint ă oă problem ă deă interesă individual,ă naЮional, european Ьi mondial, iar

http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2010/RO/1-2010-389-RO-F1-1.Pdf
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abordareaă acesteiaă trebuieă s ă fieă corespunz toareăfiec ruiă nivelă înă parte,ă cuă r spundereaă
împ rЮit ăîntreătoЮi actorii implicaЮi.
De la primul accident rutier înregistrat în 1869 în Irlanda Ьiăpân ăînăprezentăseăestimeaz ă
faptulăc ănum rulăpersoanelorădecedateăpeădrumurileăpubliceăseăridic ălaă30ămilioane.ăMaiă
multă decâtă atât,ă seă estimeaz ă faptulă c ă maiă bineă deă 1.24ă milioaneă deă persoaneă îЬi pierd
viaЮa anual pe drumurile din întreaga lume, mult mai mulЮiă sufer ă deă handicapuriă
definitive Ьi între 20 Ьiă 50ă milioaneă suntă v t maЮi. Aceste evenimente sunt mai dese în
special în Ю rileă înă cursă deă dezvoltare,ă maiă alesă înă rândulă participanЮilor vulnerabili la
trafic Ьi în rândul celor mai activi din punct de vedere social.
OrganizaЮiaă Mondial ă aă S n t Юii Ьiă Bancaă Mondial ă auă estimată oă creЬtereă alarmant ă aă
deceselorădinătraficăpân ăînăanulă2020,ăaЬa cum se poate observa Ьi în Figura 1,ădac ăînă
prezent politicienii Ьiăceiăaăc rorăactivitateăconcur ălaăsiguranЮaărutier ănuăvorăluaăoăserieă
deă m suriă adiЮionaleă deă îmbun t Юire a siguranЮei rutiere. Astfel se propune ca
decesul/r nireaă grav ă prină accidenteă rutiereă s ă fieă considerat ,ă al turiă deă problemeleă
cardio-vasculare, cancer Ьiă atacuriă cerebrale,ă caă oă problem ă deă s n tateă public .ă Cumă
riscul de a fi implicat într-un accident rutier poateăfiădiminuatăprinădiferiteăm suri,ărezult ă
c ăЬiăaccidenteleărutiereăpotăfiăpreveniteăprinăm suriăeducative,ăinginereЬti, preventive Ьi
corective,ăreducândăastfelănum rulăvictimelorăacestora.

Figura 1. SituaЮiaăestimat ăaăaccidentelorărutiereăpân ăînă2020

Înăciudaăunorăîmbun t iriărecente,ăsiguran aărutier ăesteăoăproblem ăgrav ăînăRomâniaăşiă
performan aă acesteiaă esteă semnificativă maiă mic ă decâtă mediaă UE.ă Rataă fatalit iloră
m surat ăcaădeceseăpeăcapădeălocuitorăesteăaproapeădeădou ăoriă fa ădeămediaădinăUEăşiă
maiămultădeătripluăfa ădeăceleămaiăperformanteă riădinăUE.ăRomâniaăseănum r ăprintreă
patruă riădinăUEăcuăceaămaiămareărat ădeăfatalit i.
1.3

Abordareaăsistemuluiădeăsiguran ărutier

Orice acЮiune din domeniul siguranЮei circulaЮieiă rutiereă ară trebuiă s ă seă bazezeă peă
abordareaă durabil ă aă sistemuluiă deă siguran ,ă dejaă folosită cuă mareă succesă înă multeă stateă
membreăaleăUE,ăînăAustraliaăşiăNouaăZeeland .
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Solu iaă pentruă ună sistemă deă trafică înă condi iiă deă siguran ă durabil ă este aplicarea
consecvent ă şiă sistematic ă aă principiiloră deă siguran .ă Punctulă deă plecareă trebuieă s ă fieă
utilizatorul drumului - înăspecialălimit rileăşiăcapacit ileăsale.
Aceastaă seă numeşteă abordareaă „sistemuluiă deă siguran ”ă şiă esteă ilustrat ă înă Figura 2.
Raportulă OECDă Spreă Zero:ă Obiectiveă Ambi ioaseă aleă Siguran eiă Rutiereă şiă Abordareaă
Sistemului Sigur 2 descrieă abordareaă „sistemuluiă siguran ”ă caă singuraă modalitateă de a
atingeănivelulădeăzeroădeceseăşiăv t m riăgraveărutiereăşiănecesit ăcaăsistemulărutierăs ăfieă
proiectatăastfelăîncâtăs ăprevad ăşiăs ăfieăadaptatăăfactoruluiăeroareăuman .

Figura 2.ăAbordareaăsistemuluiădeăsiguran ărutier

3

Oăabordareăaăsistemuluiădeăsiguran ăareăurm toareleăcaracteristici:
Recunoaşteă c ă înă ciudaă eforturiloră deă prevenireă aă acestora,ă participan iiă laă trafică
vorăr mâneăsupuşiăgreşeliiăşiăaccidenteăvorăaveaăloc;
Subliniaz ă faptulă c ă ceiă implica iă înă proiectarea sistemului de transport rutier
trebuieăs ăaccepteăşiăs ăîmp rt şeasc ăresponsabilitateaăpentruăsiguran aăsistemului,ăşiăceiă
careă folosescă sistemulă trebuieă s ă accepteă responsabilitateaă respect riiă normeloră şiă
constrângerile sistemului;
2

SpreăZero:ăObiectiveăAmbi ioaseăaleăSiguran eiăRutiereăşiăAbordareaăSistemuluiăSigură– OECD/ITF,
2008
3
http://www.kiwirap.org.nz/safe_road_system.htmlăşiăhttp://www.roadwise.asn.au/safesystem-approachto-road-safety.aspx
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Aliniaz ădeciziileămanagementuluiădeăsiguran ăcuădeciziileămaiălargiădeătransportă
şiădeăplanificareăcareăîndeplinescăobiectiveleăeconomice,ăumaneăşiădeămediuămaiăample;
Modeleaz ăinterven iileăpentruăaăîndepliniăobiectivulăpeătermenălung,ăînălocăs ăseă
bazeze pe interven iiă „tradi ionale”ăpentruăaăstabiliă limiteleăoric rorăobiectiveăpeătermenă
lung.

Figura 3.ăAbordareaăsistemuluiădrumăsigur:ăutilizatorădrumăsigur,ădrumuriăşiăzoneălateraleă
drumuluiăsigure,ăvitezeăsigureăşiăvehiculeăsigure 4

1.4

Elaborarea strategiei

În conformitate cu documentul neoficial al UE 5,ăpentruăcaăoă ar ăs ăpoat ăaveaăsuccesăînă
abordareaă problemeloră saleă deă siguran ă rutier ă trebuieă s ă existeă activit iă eficienteă şiă
coordonate în toate sectoarele-cheieă careă afecteaz ă siguran aă rutier ă şiă obiectiveă deă
performan ă clară definite,ă careă potă fiă monitorizateă pentruă aă constataă dac ă îmbun t irileă
dorite au loc.
AcelaЬi document neoficial menЮionată anterioră eviden iaz ,ă deă asemenea,ă c ă existen aă
uneiă strategiiă deă înalt ă calitate privindă siguran aă rutier ă na ional ă poateă fiă privit ă caă ună
indicatorăalăfaptuluiăc ăsiguran aărutier ăesteăoăproblem ăpeăagendaăpolitic .ăUnăplanăbineă
întocmităpoateăfiăună instrumentăpentruăcaăautorit ileăresponsabileă s ă identificeă ac iunileă
4

http://www.kiwirap.org.nz/safe_road_system.htmlăşiăhttp://www.roadwise.asn.au/safesystem-approachto-road-safety.aspx
5
Planificareaăsiguran eiărutiere.ăExempleădeăbuneăpracticiădinăstrategiileăna ionaleădeăsiguran ărutier ăînă
UE.ăDocumentăneoficialăcaăsurs ăpentruăgândireăşiădiscu iiă
http://ec.europa.eu/transport/road_safety/pdf/national-road-safety-strategies_en.pdf
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cele mai relevanteădeăsiguran ărutier ,ăs ăseăconcentrezeăpeăactivitateaălorăînămodăeficientă
şiă s ă aloceă resurseleă necesare.ă Planulă deă siguran aă rutier ă poateă fi,ă deă asemenea,ă ună
instrumentăpentruăresponsabilitateăşiătransparen ,ăcomunicareaăpriorit ilorădeăsiguran ă
rutier ăpentruăcet eni.ăDeăasemenea,ăseăsubliniaz ăfaptulăc ăarăputeaăjucaăunărolămaiămareă
înăcalitateădeăinstrumentădeăsprijinăpentruă rileăcareăauăînceputăs ălucreze,ămaiărecent,ălaă
siguran aărutier .
Înă conformitateă cuă prevederileă Hot râriiă Guvernuluiă nr.ă 437/1995ă privindă înfiin areaă
CISR,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioare,ăăStrategiaăNa ional ădeăSiguran ăRutier ă
pentru perioada 2016 – 2020 Ьi Planul de acЮiuni pentru implementarea acesteia.
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Capitolul 2. INFORMA IIăGENERALE RELEVANTE

2.1

Date statistice privind accidentele rutiere grave

Principaleleăsurseăcareăauăfurnizatădateăstatisticeăprezentateăînăaceast ăstrategieăsunt:
Sursa S1 – Buletinul SiguranЮei Rutiere – Raportul Anual 2014, elaborat de
MinisterulăAfacerilorăInterne,ăInspectoratulăGeneralăalăPoli ieiăRomâneă- Direc iaăRutier ă
ЬiăInstitutulădeăCercetareăşiăPrevenireăaăCriminalit ii.
Sursa S2 – Cel de al 9-lea Raport Raport privind Indicatorii de SiguranЮ ăRutier ,ă
publicat de Consiliul European pentru SiguranЮ ăînăTransporturiă(ETSC).
Sursa S3 – Raportă deă evaluareă privindă necesit ileă Ьi lacunele din domeniul
siguran eiăcircula ieiăînăRomâniaă– JASPERS, ianuarie 2016.
Sursa S4 – Planul general de acЮiuneăpentruăm suriădeăîmbun t Юire a siguranЮei
rutiere – JASPERS, martie 2016.
Deăasemenea,ăauă fostăavuteă înă vedereărezultateleă studiuluiăefectuată înă vedereaăelabor riiă
Master Planului General de Transport al României, cu privire la deficienЮele constatate la
infrastructuraărutier .
2.1.1 Prezentarea statisticilor naЮionale raportate la cele internaЮionale
Înă ciudaă unoră tendin eă pozitive,ă siguran aă rutier ă esteă înc ă oă mareă provocare, România
fiind printreă celeă patruă riă UEă cuă celeă maiă mariă rateă deă accidenteă rutiereă cuă victimeă
împreun ăcuăLetonia,ăBulgariaăşiăLituania.ă
Cu 95 deămor iălaăunămilionădeălocuitori,ăRomâniaăareăoărat ăaăaccidetelorăcuăvictimeădeă
cca.ă 3ă oriă maiă mareă înă compara ieă cuă celeă maiă performanteă riă dină UEă (Suedia,ă Mareaă
Britanieă şiă Olanda)ă şiă ocup ,ă deă asemenea,ă ună locă fruntaşă înă compara ieă cuă mediaă celoră
şapteăParticipan iăRegionaliăSEETO.ă
În plus, gradul de motorizare în jurul valorii de 200 de autoturisme la 1000 de locuitori în
România este cu mult sub media UE Ьiăseăestimeaz ăs ăcreasc ăputernicăînăaniiăurm tori6.
Acest lucru poate duce la creЬtereaănum ruluiădeăaccidenteărutiereă înăaniiăurm toriădac ă
nuăseăiauăm suriăpreventiveăeficiente.
Apreciindăevolu iileăindicatorilor dinamici specifici din perioada 1990-2014 prezentaЮi în
Figura 4, se poate observa oătendin ădeăcreştereăputernic ăînăcursulăperioadeiă2003-2008,
care a fost apoiă inversat ă într-oătendin ă deă sc dere. Accidenteleă rutiereă auă sc zută deă laă
2.796 în 2009 la 1.818 în 2014 (-35%),ăcuătoateăacestea,ăv t m rileăauăsc zutămaiăpu inăînă
6

MasterăPlanulăGeneralădeăTransportă,ăversiuneaăfinal ărevizuit ăpentruătermenăscurtămediuăşiălung,ă
Septembrie 2014, AECOM
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aceeaşiăperioad ădeălaă15.295ălaă13.237ă(-9%).ăÎnăacelaşiătimp,ăînăRomâniaăs-a înregistrat
oăcreştereăconstant ăaănum ruluiădeăautovehiculeăcuăoătendin ădeăcreЬtere pe termen lung
de 5% pe an7.

Figura 4. Indicatori dinamici specifici 1990-2014

Num rulă accidenteloră rutiereă aă prezentată oă tendin ă deă creştereă puternic ă înă cursulă
perioadei 2003-2008,ăcareăaăfostăapoiăinversat ăîntr-oătendin ădeăsc dere.ă
Tabelul 1.ăNum rulădeăaccidenteăşiăvictimeăînăRomâniaă(2009-2014)8

An

7

Accidente
Nr.ăr ni iă Nr.ăr ni iă
Nr. decese
cu victime
grav
uşor

Nr. total
victime

Num rădeă
decese la 1
mil,
locuitori

2009

10222

2796

9105

3389

15290

137

2010

9253

2377

8509

3209

14095

117

2011

9290

2018

8768

3362

14148

100

2012

9366

2042

8860

3698

14600

102

2013

8555

1861

8158

3296

13315

93

2014

8447

1818

8122

3297

13237

91

Master Planul General de Transportă,ăversiuneaăfinal ărevizuit ăpentruătermenăscurtămediuăşiălung,ă
Septembrie 2014, AECOM
8
CAREă(bazaădeădateăUEăprivindăaccidenteleărutiere)ăşiăbazaădeădateăcuăaccidenteădeălaăPoli iaăRutier
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Conform datelor publicate de Consiliul European pentru SiguranЮ ă înă Transporturiă
(ETSC) în 2015, reprezentate în Figura 5 Ьi prezentate în detaliu în Anexe, din 2001 când
aăfostăstabilit ăЮintaăpentruăreducereaănum ruluiăde decese din accidentele rutiere Ьiăpân ă
înăprezent,ăRomâniaăareăceaămaiăslab ăperfomanЮ ,ăal turiădeăMalta,ăBulgariaăЬi Polonia.

Figura 5. EvoluЮiaănum ruluiădeădeceseăînregistrateăînăurmaăaccidentelorărutiereăînăUE,ă
perioada 2001-20149

Oăîmbun t Юire s-a observat în perioada 2010-2014,ăperioad ăînăcareănum rulădeăvictimeă
dină accidenteleă rutiereă aă sc zută înă Româniaă cuă 23,5%,ă pesteă mediaă UEă deă 18,2%,ă cumă
este evidenЮiat Ьi în Figura 6. Acest fapt s-aă datorată m suriloră adoptateă înă principală înă
direcЮiaă impuneriiă legii,ă aă îmbun t Юirilor aduse infrastructurii rutiere, a gradului de
preg tireăaăconduc torilorăautoăЬi a sistemului de intervenЮie în caz de accident.

Figura 6. EvoluЮiaănum ruluiădeădeceseăînregistrateăînăurmaăaccidentelorărutiereăînăUE,ă
perioada 2010-201410

9

Consiliul European pentru SiguranЮ ăînăTransporturi,ăală9-lea Raport PIN, 2015.
Consiliul European pentru SiguranЮ ăînăTransporturi,ăală9-lea Raport PIN, 2015.
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În ceea ce priveЬteăstareaăglobal ă aăsiguranЮeiărutiereă înă România,ăreflectat ădeănum rulă
de victime la 1 mil. de locuitori, conform datelor furnizate de ETSC, prezentate în
Tabelul 14 din Anexe Ьi ilustrate în Figura 7, situaЮia s-aăîmbun t Юit în anul 2014 faЮ ădeă
anulă2010,ăr mânândătotuЬiăînăurm ăfaЮ ădeăsituaЮia altor State Membre ale UE Ьi faЮ ădeă
mediaăUE.ăAstfel,ăsc dereaăînregistrat ăînăRomâniaăaăfost de 22,22%, de la 117 victime la
1 mil. de locuitori în 2010, la 91 de victime la 1 mil. de locuitori în 2014 (Figura 8).

Figura 7. Decese raportate la 1 milion de locuitori înregistrate în urma accidentelor rutiere
în UE, comparaЮie între 2010 Ьi 201411

Figura 8. Decese raportate la 1 milion de locuitori înregistrate în urma accidentelor rutiere
în UE, 201412

11

Consiliul European pentru SiguranЮ ăînăTransporturi,ăală9-lea Raport PIN, 2015.
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De asemenea situaЮiaăprivindănum rulădeăaccidentaЮi grav are o tendinЮ ădescresc toare,ă
faЮ ădeăanulă2008,ăcândăs-au înregistrat cei mai mulЮiăr niЮi grav, respectiv 9403. Astfel,
în anul 2014 s-auăînregistrată8122ădeăr niЮi grav, cu 4,5% mai puЮini decât în anul 2010,
când s-au înregistrat 8509 (Figura 9).ăSc dereaăîns ănuăesteălaăfelădeăsemnificativ ăcaăînă
cazulă num ruluiă deă decese,ă faptă reflectată înă dateleă furnizateă deă ETSC,ă prezentateă înă
Tabelul 15 din Anexe.ăPreciz mătotuЬiăc ăsituaЮiaăprezentat ăareăunăcaracterădeărelativitateă
datorit ă inexistenЮeiă laă momentulă înregistr riloră aă uneiă accepЮiuni comune privitoare la
r nireaăgrav .

Figura 9. EvoluЮiaănum ruluiădeăr niЮi grav înregistraЮi în urma accidentelor rutiere în UE,
perioada 2010-201413

Înăaceast ăsitua ieăşiăînăcontextulăadopt riiădeăc treăComisiaăEuropean ăaăProgramuluiădeă
Ac iuniădeăSiguran Rutier ă2011-2020,ăprogramăcareăaăp stratăobiectivulădeăreducereăcuă
50%ă aă num ruluiă deă r ni iă şiă victimeă înă accidenteă rutiereă laă nivelulă Uniuniiă Europene,ă
Româniaătrebuieăs ăadopteăoăstrategieăpeătermenă lungăcareă îşiăpropuneăstopareaăcreşteriiă
num ruluiădeăvictimeăşiăatingereaăobiectivuluiăeuropean.
2.1.2 EvoluЮia accidentelor rutiere în funcЮie de mediul producerii
În ultimii 5 ani, cele mai multe accidente grave s-au petrecut în mediul urban (42% din
totalul accidentelor grave petrecute în 2014), urmate de mediul rural (35,1% în 2014), în
timpăceăînăafaraălocalit ilorăs-auăprodusăceleămaiăpu ineăaccidenteăgraveă(23%ăînă2014),ă
tendin ăceăs-aăp stratăînăîntreagaăperioad .ăÎnătoateăceleătreiămediiădeăproducere,ădinamicaă
accidentelor rutiere grave a fost una descendent ,ănum rulăacestoraăsc zândăfa ădeă2010ă
cuă10,1%ăînăafaraălocalit ii,ăcuă8,4%ăînămediulăurbanăşiă8,2%ăînămediulărural.
Aceeaşiă tipologieă seă înregistreaz ă şiă înă cazulă r ni iloră grav,ă celă maiă mareă num ră fiindă
înregistrat în mediul urban (42,2% comparativăcuă32,8%ăînămediulăruralăşiă25%ăînăafaraă
localit iiă înă 2014).ă Şiă deă aceast ă dat ,ă fa ă deă 2010ă tendin aă esteă deă sc dereă (-5,2% în
mediul urban, -5,4%ăînămediulăruralăşiă- 2,3%ăînăafaraălocalit ii).

12
13

Consiliul European pentru SiguranЮ ăînăTransporturi,ăală9-lea Raport PIN, 2015.
Consiliul European pentru SiguranЮ ăînăTransporturi,ăală9-lea Raport PIN, 2015.
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Înă ceeaă ceă priveşteă num rulă deă mor i,ă înă 2014ă ceaă maiă mareă valoareă seă înregistreaz ă înă
mediulărurală(40,1%),ăspreădeosebireădeăaniiăanterioriăcândăcelămaiămareănum rădeămor iă
eraăînregistratăînăaccidenteleăproduseăînăafaraălocalit ii.ăAcestăschimbareăesteăexplicabil ă
prinărataămaiămic ădeăreducereăaănum ruluiădeădeceda iăînăacestămediu.ăAstfel,ăcomparativă
cuăanulă2010,ănum rulădeădeceda iăs-a redus pentru mediul rural cu 18,7% comparativ cu
24%ăînăafaraălocalit iiăşiă30%ăînămediulăurban.

Figura 10. DistribuЮia accidentelor rutiere grave produse în perioada 2010-2014, în funcЮie
de mediul producerii

2.1.3 EvoluЮia accidentelor rutiere în funcЮie de categoria de drum
Luândă înă considerareă distribu iaă evenimenteloră rutiereă peă categoriiă deă drum,ă seă constat ă
c ă înă întreagaă perioad ă analizat ă celeă maiă multeă accidenteă rutiereă graveă s-au produs pe
str zileă dină interiorulă localit iloră (40,4%ă înă 2014),ă urmateă deă drumurileă na ionaleă
(34,3%).ăPractic,ăpeăacesteădou ăsegmenteăseăproducăaproximativătreiăsferturiădinătotalulă
accidentelor graveă deă circula ie,ă înă timpă ceă celă maiă mică num ră seă înregistreaz ă peă
autostr ziă(0,6%).
Înă ceeaă ceă priveşteă dinamicaă accidenteloră rutiereă graveă înă perioadaă 2010-2014, aceasta
esteă unaă descendent ă peă urm toareleă categoriiă deă drumuri:ă drumuriă na ionaleă (-17%),
str zileădinăinteriorulălocalit iloră(-8,2%)ăşiădrumuriăjude eneă(-4,6%),ăînătimpăceăcreşteriă
aleă num ruluiă accidenteloră auă fostă semnalateă peă alteă drumuriă (creştereă major ,ă +58,2%)ă
drumuriăcomunaleă(+21,5%)ăşiăautostr ziă(+4,1%).
Drumurileă municipaleă şi str zileă reprezint ă maiă multă deă 45-50%ă dină v t m riă graveă înă
timpă ceă acesteaă însumeaz ă aprox.ă 35%ă dină re eauaă deă drumuri.ă Drumurileă na ionaleă
reprezint ă35%ădinăpersoaneleăr niteăgravăşiă20%ădinătotalulăre eleiădeădrumuri.ăAstfel,ăpeă
drumurileăna ionaleădensitateaăpersoanelorăr niteăgravăesteădeă0,18ăşiăpeădrumuriăşiăstr ziă
municipaleă0,13ăpersoaneăr niteăgravăperăkm,ăcomparativăcu,ădeăexemplu,ămediaădeă0,10ă
persoaneăgravăr niteăperăkmăpentruămediaăre eleiătotaleădeădrumuri.
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Figura 11. DistribuЮia accidentelor rutiere grave în perioada 2010-2014, în funcЮie de
categoria de drum pe care s-au produs

Comparativ cu anul 2010, s-auă înregistrată sc deriă aleă num ruluiă deă r ni iă gravă peă
majoritateaăsegmentelorădeădrum,ăceaămaiăintens ăfiindăînregistrat ăpeădrumurileăna ionaleă
(-11,4%).ăSc deriămaiăreduseăauăavutălocăpeăstr ziă(-5,2%)ăşiădrumurileăjude eneă(-2,6%),
în timp ce pe drumurile comunale s-aăînregistratăoăcreştereăimportant ă(+37,9%),ăcaăşiăpeă
alte categorii de drumuri (+62,2%). Înă accidenteleă rutiereă produseă peă autostr ziă auă fostă
r niteăgravă48ăpersoaneăînă2014,ăvaloareăcomparabil ăcuăceaădină2010ă(47ăr ni iăgrav).
SituaЮiaăesteădiferit ăînăcazulănum ruluiădeădeceseărezultateădinăaccidenteleărutiere,ăacestaă
fiind mai ridicat pe drumurile naЮionale,ă undeă pentruă întreagaă perioad ă s-au înregistrat
maiămultădeăjum tateădinătotalulămor ilorărezultateădinăaccidenteărutiereă(52,2%ăînă2014).ă
Comparativ cu anul 2010, s-auă înregistrată sc deriă importanteă aleă num ruluiă deă deceseă
produse în urmaă accidenteloră rutiereă peă str ziă (-30,6%),ă drumuriă na ionaleă (-29%),
drumuri comunale (-14,3%),ădrumuriăjude eneă(-2,9%),ăînătimpăceăcreşteriăs-au constat pe
alteădrumuriă(+33,3%)ăşiăautostr ziă(21ăînă2014ăfa ădeă18ăînă2010).ăDensitateaădeădeceseă
este maiă mare,ă deă asemenea,ă peă drumurileă na ionale,ă comparativă cuă mediaă pentruă toateă
tipurileădeădrumuri.ă Densitateaăpentruădrumurileă na ionaleă esteădeă0,06ădeceseăpeăkmă înă
2014, comparativ cu, de exemplu, media de 0,02 decese per km pentru toate drumurile.
În general,ă drumurileă cuă oă singur ă band ă peă sensă suntă recunoscuteă caă fiindă celă maiă
periculosătipădeădrumăînăEuropa,ăcuămediiădeăriscămultămaiămariădecâtăpentruăautostr zi.ă
Acestă lucruă este,ă deă asemenea,ă reflectată înă statisticileă româneştiă înă careă drumurileă
na ionaleăsuntă multă maiăreprezentateădeădeceseăşiăr ni iăgravă înăcompara ieăcuăcoteleă loră
deă lungime.ă Înă prezent,ă aproapeă 90%ă dină re eauaă na ional 14 areă oă singur ă band ă deă
circula ieăpeăsensăiarăacestălucruăcontribuie,ăf r ăîndoial ,ălaăînregistrareaăcelorămai multe
accidenteăşiăprinăurmareăunăcostăeconomicăsemnificativ.
14

Master Planul General de Transport din România, Raport Final Revizuit al Master Planului pe termen
scurt,ămediuăşiălung,ăseptembrieă2014,ăAECOM
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Atunciăcândăseăcompar ănum rulădeădeceseăЬiăv t m riăgraveălaănum rulădeăvehiculeăkmă
înă func ieă deă tipulă deă drum,ă pentruă aă indicaă nivelulă deă expunereă siă risculă deă accidenteă
mortale, drumurile judeЮene Ьiă drumuriă localeă (municipale,ă str ziă Ьi a alte drumuri) se
pozi ioneaz ăpeăunănivelămaiăridicat,ăaЬa cum se vede în Tabelul 2. Astfel, comparativ cu
valorile de trafic, cel mai mare risc este identificat pe drumuri judeЮene Ьi drumuri locale.
Tabelul 2.ăDeceseăşiăv t m riăgraveăînăfunc ieănum rulădeăvehiculeăpeăkmă(2011)
Autostr zi

Drumuri
Na ionale

Drumuri
Jude ene

Drumuri
locale

Decese la 1mil. vehicule

2

15

35

181

V t m riăgraveălaă1ămil.ăvehicule

5

45

132

1380

2.1.4 EvoluЮia accidentelor rutiere în funcЮie de configuraЮia drumului
Principaleleătipuriădeăcaracteristiciă aleădrumuluiă înă careăauă locădeceseăşiă v t m riăgraveă
suntă sectoareleă deă drumă înă aliniamentă (71%ă şi,ă respectiv,ă 65%),ă înă curbeă (18%ă şi,ă
respectiv,ă17%)ăşiăînăintersec iiă(9%ăşi,ărespectiv,ă16%).
Tabelul 3.ăNum rulădeădeceseăşiăr niriăgraveăînăfunc ieădeăcaracteristicaădrumuluiă(20092014)
Caracteristic ădrum

Nr. decese

Nr.ăv t m riăgrave

Curbe

2353

8917

În tunel

16

82

Intersec ii

1135

8405

Pe poduri

101

310

Trecereăcaleăferat

147

135

Aliniamente

9144

33653

Sub poduri

16

20

Total

12912

51522

2.1.5 EvoluЮia accidentelor rutiere în funcЮie de tipul vehiculului implicat
Celeămaiămulteăvehiculeăimplicateăcuăvinov ieăînăaccidenteărutiereăgrave,ăînăultimiiă5ăani,ă
suntăreprezentateădeăautoturisme.ăTotuşi,ăînăperioadaă2010-2015 s-aăînregistratăoăsc dereă
atâtăaănum rului,ăcâtăşiăaăponderii acestora (de la 68% în 2010 la 56,5% în 2014).
Oăsc dereăsemnificativ ăaăavutălocăşiăînăcazulăconduc torilorădeămopedeă(cuă57%ăfa ădeă
2010),ă responsabileă fiindă celă maiă probabilă modific rileă aduseă deă Noulă Codă Rutier,ă
conformă c rora,ă începândă cuă 19ă ianuarieă 2013,ă persoaneleă careă nuă de ină permiseă deă
conducereădinănicioăcategorieătrebuieăs ăsus in ăunăexamenăteoreticăşiăunulăpracticăpentruă
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ob inereaăpermiselorădinăcategoriaăAM,ăA1ăşiăB1,ăpentruămopede,ăscutere,ăATV-uriăşiăalteă
autovehicule dotate cu motoareă deă capacitateă mic ă (aă c roră vitez ă nuă dep şeşteă 45km/hă
iarăcapacitateaăcilindric ăesteăsubă50cmc).ă
Oăpondereăimportant ăînătotalulăaccidentelorăgraveăauăbicicliştii,ătendin aăînăcazulăacestoră
participan iă laă trafică fiindă unaă ascendent ă (pondereaă acestora în totalul vehiculelor
implicateăaăfostădeă13,9%ăînă2014ăfa ădeă6,6%ăînă2010).ăDeăasemenea,ăseăremarc ăfaptulă
c ănum rulăbicicliştilorăimplica iăcuăvinov ieăînăaccidenteărutiereăgraveăs-a dublat practic
înă perioadaă deă referin ,ă înă specială dină cauzaă creЬteriiă num ruluiă deă bicicliЬti, cât Ьi a
lipseiăamenj rilorădestinateăacestora,ăprecumăpisteăpentruăbiciclete.
Deă asemenea,ă dup ă cumă seă observ ă dină tabelulă deă maiă jos,ă s-auă înregistrată creşteriă
importanteă aleă num ruluiă motocicleteloră (+68,9%),ă autotrenurilor (+63,5%)
autocamioaneloră (+42,9%)ă şiă autoutilitareloră (+36%)ă implicateă cuă vinov iaă
conduc toruluiăînăaccidenteărutiereăgrave.
Tabelul 4.ăTipologiaăvehiculelorăcuăvinov Юie implicate în accidente rutiere
2010

2011

2012

2013

2014

2014-2010

Autoturism

4.527

4.444

4.427

3.590

3.470

-23.3

Autoutilitar

534

606

570

636

726

36.0

Biciclet

439

537

634

858

944

115.0

Moped

604

652

634

270

260

-57.0

Motociclet

177

217

226

328

299

68.9

Trac iuneăanimal

222

253

258

245

212

-4.5

Autotren

85

81

82

151

139

63.5

Autospecial

45

45

38

34

48

6.7

Autocamion

28

23

23

47

40

42.9

2.1.6 Cauzele de producere a accidentelor grave
Principalele cauze ale accidentelor rutiere grave produse în România, în perioada 20102014, au fost indisciplina pietonilor Ьi viteza, acestea fiind responsabile pentru
producerea a aproximativ 41% din accidentele grave din ultimii 5 ani.
Alteăcauzeăfrecventeăaleăaccidentelorărutiereăgraveăsunt,ăînăordineaăinciden eiălor:
•ăneacordareaăpriorit Юii (pietoni, vehicule),
•ăabaterileăbicicliЬtilor,
•ădep Ьireaăneregulamentar ,
•ănerespectareaădistanЮei între vehicule Ьi conducerea sub influenЮa alcoolului.
Cele 8 cauze figurate mai jos, au determinat producerea a trei sferturi dintre accidentele
grave decircula ieădinăRomânia.
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Figura 12. Dinamica accidentelor rutiere grave în funcЮie de cauza producerii, 2010-2014

Indisciplinaă pietoniloră (traversareaă neregulamentar ,ă deplasareaă pietoniloră peă parteaă
carosabil )ă aă reprezentată înă întreagaă perioad ă cauzaă ceaă maiă frecvent ă aă accidenteloră
rutiereăgrave,ădeterminândăaproximativă22%ădinăevenimenteleărutiereăgrave.ăTendin aădină
ultimiiăaniăesteădeăreducereăaănum ruluiădeăaccidenteăproduseădinăaceast ăcauz ă(înă2014ă
s-aă înregistrată oă sc dere cuă 8,2%ă fa ă deă 2010).ă Acestă faptă poateă aveaă laă baz ă Ьi lipsa
amenaj rilorădestinateăpietonilor,ărespectivăamenajareaălorănecorespunz toare.
Vitezaă (neregulamentar ă sauă neadaptat ă laă condi iileă deă drum)ă reprezint ă ceaă de-a doua
cauz ă deă producereă aă accidentelor.ă Înă timpă ceă num rulă accidenteloră graveă deă circula ieă
provocateă deă vitez ă aă sc zută înă 2014ă fa ă deă 2010ă (-9,5%), ponderea acestora în totalul
accidenteloră graveă esteă similar ă înă 2014ă cuă ceaă înregistrat ă înă 2010ă (19,6%).ă Ierarhiaă
factorilor ce determin ă accidenteleă rutiereă graveă variaz ă îns ă înă func ieă deă categoriaă deă
drum,ă astfelă c ă vitezaă reprezint ă principalaă cauz ă deă producereă aă accidenteloră graveă peă
drumuriăna ionale,ădrumuriăjude eneăşiădrumuriăcomunale.
Neacordareaă priorit iiă pietoniloră reprezint ă ceaă de-aă treiaă cauz ă deă producereă aă
accidentelor grave în România. Spre deosebire de evenimentele rutiere determinate de
primeleădou ătipuriădeăcauze,ăaccidenteleărutiereăgraveăproduseăcaăurmareăaăneacord riiădeă
prioritate pietonilor au crescut în 2014,ăatâtăcaăvaloareăabsolut ă(+9,1%),ăcâtăşiăcaăpondereă
înă totalulă accidenteloră graveă fa ă deă 2010,ă reprezentândă 10,2%ă dină totalulă accidenteloră
produseăfa ădeă8,6%ăînă2010.
Unăaltătipădeă accidenteăceăprezint ăoăevolu ieădescendent ăesteăprodusădeă neacordare de
prioritate vehiculelor (cu -15,5%ă fa ă deă 2010),ă caă şiă celeă produseă deă dep şireaă
neregulamentar ă(-22,4%)ăsauăconducereaăsubăinfluen aăalcooluluiă(-12,4%).
Accidenteleă graveă deă circula ieă produseă deă nerespectareaă distan eiă întreă vehiculeă şiă
abaterileă bicicliştiloră prezint ă oă evolu ieă particular ,ă concretizat ă într-o valoarea
superioar ă aă accidenteloră produseă dină acesteă cauzeă înă 2014ă comparativă cuă 2010.ă Astfel,ă
num rulăevenimentelorărutiereăgraveădeterminateădeănerespectareaădistan eiăîntreăvehicule
a crescut în anii 2011-2012ăcomparativăcuă2010,ădup ăcareătendin aăesteădeăsc dere,ăîns ă
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valoareaă dină 2014ă esteă înc ă superioar ă celeiă dină anulă deă debută ală analizeiă (creştereă cuă
+6,3%).ă Caă şiă pondere,ă aceast ă cauz ă esteă responsabil ă pentruă producerea a 3,1% din
accidenteleă graveă înă 2010ă şiă 3,5%ă înă 2014.ă Accidenteleă produseă dină aceast ă cauz ă suntă
favorizateădeă neaten iaăconduc torilorăauto,ăiarăutilizareaătelefoaneloră mobileă f r ă handsă
free sau transmiterea de mesaje în timpul conducerii, fenomene destul de frecvent
întâlniteăînăultimiiăani,ăpotăcontribuiălaămen inereaăuneiăinciden eăimportanteăaăacestuiătipă
de evenimente rutiere produse.
Înă ceeaă ceă priveşteă impactulă abateriloră bicicliştiloră înă ansamblulă fenomenuluiă rutier,ă seă
observ ă c ă inciden aă acestei cauze a crescut permanent în ultimii 5 ani, atât ca valoare
absolut ,ă câtă şiă caă pondere.ă ă Înă 2014ă s-au produs 612 accidente datorate abaterilor
bicicliştilor,ă fa ă deă doară 443ă înă 2010,ă ceeaă ceă semnific ă oă creştereă cuă 38,1%.ă Deă
asemenea, ponderea accidenteloră produseă dină aceast ă cauz ă înă totalulă evenimenteloră
rutiereă graveă aă crescută deă laă 4,8%ă înă 2010ă laă 7,2%ă înă 2014.ă Explica iaă acesteiă dinamiciă
const ăprobabilăînăutilizareaădinăceăînăceămaiăr spândit ăaăacestuiămijlocădeădeplasare,ăînă
condi iileă insuficien eiă amenaj riloră rutiereă specială destinateă acestuiă tipă deă transport.ă Deă
remarcată faptulăc ă abaterileă bicicliştilorăreprezint ăceaăde-aădouaăcauz ă(dup ă vitez )ădeă
producereă aă accidenteloră rutiereă graveă peă drumuriloră comunaleă şiă ceaă de-a treia pe
drumurileăjude eneă(dup ăvitez ăşiăindisciplinaăpietonilor).
Cauzele principale care au determinat producerea accidentelor rutiere grave în anul 2014
auăfostăclasificateăînă35ădeăcategorii,ăcareăseădistribuieăconformăgraficuluiăurm tor.

Figura 13. DistribuЮia accidentelor rutiere grave în funcЮie de cauza producerii, 2014
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Similarăanilorăanteriori,ăprimeleădou ăcauzeăpentruăproducereaăaccidentelorărutiereăgraveă
înăanulă2014ăsuntăvitezaăneadaptat ălaăcondiЮiile de drum (18,0% din totalul accidentelor)
precum Ьiă traversareaă neregulamentar ă aă drumuluiă deă c treă pietoniă (16,6%ă dină totalulă
accidentelor).ă Urm toareleă înă ierarhieă suntă neacordareaă priorit iiă pietoniloră (10,2%)ă şiă
neacordareaăpriorit Юii vehiculelor (7,3%),ăurmateădeăabaterileăbicicliştiloră(7,2%).
Tabelul 5. Cauzele accidentelor rutiere încadrate în domenii cauzale
Domenii cauzale

Cauze incluse

vehicul/ăconduc torăvehiculă(76,4%)ă
- viteza (19,6%)

vitez ăneregulamentar ,ăvitez ăneadaptat ălaăcondiЮiile
de drum

- neacordareaăpriorit Юii pietonilor (10,2%)

neacordare prioritate pietonilor

- neacordareaăpriorit Юii vehiculelor (7,3%)

neacordare prioritate vehiculelor

- alte manevre neregulamentare (21,8%)

nerespectare distanЮ ă întreă vehicule,ă dep Ьire
neregulamentar ,ă neasigurareă laă schimbareaă direcЮiei
de mers, circulaЮie pe sens opus, neasigurare mers
înapoi,ă conducereă f r ă permis,ă conducereă agresiv ,ă
întoarcere neregulamentar ,ă nerespectareă semnalizareă
semafor,ă neasigurareă schimbareă band ,ă nerespectareă
reguli trecere CF, nerespectare indicatoare rutiere de
obligare
sau
reglementare,
oprire/staЮionare
neregulamentar ,ăalteăabateriăs vârЬite de conduc toriiă
auto

- deficien eăaleăconduc toruluiăvehicululuiă
(4,3%)

adormireălaăvolan,ăalteăpreocup riădeănatur ăaădistrageă
atenЮia,ăinfirmit Юi sau afecЮiuni medicale

- conducereăsubăinfluen aăalcooluluiă(2,8%)ă

conducereăsubăinfluen aăalcooluluiă

- deficien eăaleăvehicululuiă(0,4%)ă

defecЮiuni tehnice vehicul, neasigurare stabilitate
înc rc tur ă

- abateriăaleăbicicliştiloră(7,2%)ă

abateri bicicliЬti

- abateriăaleăconduc torilorădeăatelajeăsauă
animale (2,8%)

abateriăaleăconduc torilorădeăatelaje sau animale

alЮi participanЮi la trafic (23,4%)
- indisciplina pietonilor (22,5%)

traversareă neregulamentar ă pietoni,ă pietoniă peă parteaă
carosabil ;ăalteăabateriăpietoniă

- abateriăaleăaltorăcategoriiădeăparticipan iălaă abateri ale conduc toriloră deă utilaje,ă abateriă aleă
trafic (0,9%)
pasagerilor/ăc l torilor/însoЮitorilor
deficien eăaleăinfrastructuriiă(0,2%)ă

obstacol nesemnalizat pe carosabil, animale sau alte
obiecte pe carosabil, alte cauze referitoare la drum
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AЬa cum reiese din tabelul de mai sus, peste trei sferturi dintre accidentele rutiere grave
înregistrateă înă anulă 2014ă auă fostă produseă dină cauzeă legateă deă conduc toriiă deă vehiculeă
(prin nerespectarea unor reguli de circulaЮie, efectuarea unor manevre riscante, conducere
sub influenЮa alcoolului, comportament inadecvat în conducerea vehiculelor etc.), iar
aproapeăună sfertădintreăeleăderiv ădină abateriăaleă celorlalЮi participanЮi la trafic (pietoni,
pasageri,ăconduc toriădeăutilajeăetc.).

Figura 14. DistribuЮiaănum ruluiădeăaccidenteărutiereăgrave,ăpeămediiădeăproducere,ăînă
funcЮie de cauzele principale, 2014

În mediul urban, primele cauze ale producerii accidentelor grave sunt cele ce Юin de
nerespectareaă reguliloră privindă acordareaă priorit iiă (1171ă deă cazuri, dintre care 781 de
neacordareaă priorit Юiiă pietonilor,ă iară 390ă deă neacordareaă priorit Юiiă vehiculelor)ă şiă deă
indisciplina pietonilor (970 cazuri). Efectuarea neregulamentar ăaăunorămanevreăesteăoăaă
treiaă categorieă cauzal ă generatoareă deă accidenteă rutiere grave în mediul urban (640
cazuri).ăVitezaădetermin ăîntr-oăm sur ămaiăredus ă(348ăcazuri)ăproducereaăunorăastfelădeă
evenimenteăînătraficulădinălocalit Юileăurbane.ăObserv măc ănum rulăpersoanelorădecedateă
în accidentele rutiere este mai redus în oraЬe, indiferentădeătipulădeăcauz ,ăcomparativăcuă
celelalte medii.
Pentru mediul rural,ăcauzeleăceădetermin ăproducereaăcelorămaiămulteădintreăaccidenteleă
rutiereăgraveăsunt:ăindisciplinaăpietoniloră(730ăcazuri),ăefectuareaăneregulamentar ăaăunoră
manevre (646 cazuri),ă urmateă deă vitez ă (617ă cazuri).ă Oă pondereă important ă oă auă Ьi
accidenteleă generateă deă abateriă aleă bicicliştiloră (297ă cazuri),ă celeă determinateă deă
neacordarea de prioritate (213 cazuri, dintre care 72 de cazuri sunt de neacordare
prioritate pietoni, iar 141 de neacordare prioritate vehicule) sau cele produse din cauza
consumuluiădeăalcoolădeăc treăconduc torulădeăvehiculă(126ăcazuri).ăAnalizaăindicilorădeă
mortalitateă pentruă celeă treiă mediiă neă conduceă laă concluziaă c ,ă înă comparaЮie cu mediul
urban, mediulă rurală esteă maiă periculosă dină punctulă deă vedereă ală num ruluiă deă persoaneă
decedate,ă indiferentă deă cauzaă principal ă implicat ,ă îns ă maiă puЮin periculos decât
drumurileădinăafaraălocalit Юilor.
Vitezaăesteăprimaăcauz ăînăproducereaăaccidentelorărutiere grave pe drumurile din afara
localit iloră(687 accidente). A doua in ierarhia cauzelor accidentelor grave de circulaЮie
produseă înă afaraă localit Юiloră esteă efectuareaă neregulamentar ă aă unoră manevreă înă trafică
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(556ăaccidente).ăTotodat ,ăseăconstat ăfaptulăc ămortalitateaăceaămaiăridicat ăperăaccidentă
seăînregistreaz ăînăafaraălocalit ilor.
Înă tabelulă urm toră suntă prezentateă valorileă indiciloră deă mortalitateă (I.m.)ă înă funcЮie de
tipologia cauzelor Ьi de mediul de producere a accidentelor.
Tabelul 6. Valorile indicilor de mortalitate în funcЮie de cauzele Ьi mediul de producere ale
accidentelor rutiere

Domenii cauzale/categorii

Indice mortalitate
(nr.ămor iă*100/nr.ăaccidenteăgrave)
În afara
Urban
Rural
localit Юilor

VEHICULă/ăCONDUC TORăVEHICUL

11,2

22

32,3

- viteza

21,3

26,3

30,4

- neacordareaăpriorit Юii pietonilor

8,8

34,7

25

- neacordareaăpriorit Юii vehiculelor

5,6

14,9

29,2

- alte manevre neregulamentare

10,8

19,5

35,6

25

21,9

39

- conducereăsubăinfluen aăalcoolului

12,5

21,4

28,8

- deficien eăaleăvehiculului

42,9

50

47,1

- abateri ale bicicliЬtilor

9,3

19,9

19,3

- abateriăaleăconduc torilorădeăatelajeăsauă
animale

14,3

19,1

27,5

ALЭI PARTICIPANЭI LA TRAFIC

13,3

32,4

54,1

- indisciplina pietonilor

13,7

32,6

55,2

- abateriăaleăaltorăcategoriiădeăparticipan iă
(conduc toriăutilaje,ăpasageri)

2,3

27,3

25

DEFICIEN EăINFRASTRUCTUR

25

0

33,3

11,8

24,6

34,7

- deficien eăaleăconduc torilorăvehiculelor

TOTAL

Analiza indicilor de mortalitate pentruăacestămediuăilustreaz ăfaptulăc ămediulăruralăesteă
mai periculos din punctul de vedere al violenЮeiăvictimiz riiăcomparativăcuămediulăurbană
pentru majoritatea cauzelor care stau la baza producerii unui accident rutier grav
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(indisciplin ăpietoni,ămanevre neregulamentare, neacordare prioritate pietoni, neacordare
prioritate vehicule, abateri bicicliЬti,abateri pasageri, deficienЮe vehicul).
Înă afaraă localit ilor,ă vitezaă devineă primaă cauz ă aă produceriiă accidenteloră graveă (696ă
cazuri). A doua categorie deă cauze,ă îns ă maiă restrâns ă numeric,ă esteă reprezentat ă deă
efectuareaă neregulamentar ă aă unoră manevreă înă trafică (518ă cazuri).ă Totodat ,ă seă constat ă
c ,ăperăansamblu,ăindiferentădeăcauzaălor,ăaccidenteleăceăauăavutălocăînăafaraălocalit Юilor
au fost mult mai grave comparativ cu cele din mediul rural.
2.1.7 Tipologia accidentelor grave
Atâtă pentruă deceseă câtă şiă pentruă r niri,ă celă maiă frecventă tipă deă accidentă esteă lovireaă
pietonilor, care în perioada 2009-2014 a condus la moartea a 4.500 de persone în total,
respectiv 650-940 în fiecare an. Accidentele singulare (2.582), coliziunile frontale (2.308)
şiă coliziunileă lateraleă (1.522)ă suntă urm toareleă treiă tipuriă desă întâlniteă deă accidenteă careă
duc la decese.

Figura 15.ăNum rulădeădeceseă(stânga)ăşiăr ni iăgravă(dreapta)ăînăfunc ieădeătipulădeă
accidente (2009-2014)

Lovireaă pietoniloră reprezint ă 34%ă dină toateă accidenteleă cuă deceseă şiă 31%ă dină toateă
accidenteleă cuă r ni iă cuă decese.ă Accidenteleă singulareă (20%),ă coliziunileă frontaleă (18%ă
din deceseă şiă 13%ă dină v t m riă grave)ă şiă coliziunileă lateraleă (12%ă dină deceseă şiă 16%ă
v t m riăgrave)ăsuntăurm toareleătreiătipuriăcomuneădeăaccidenteăcareăducă laădeceseăsauă
v t m riăgrave.

Figura 16. Ponderea deceselor pe tip de accidente (2009-2014)
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Figura 17. Pondereaăv t m rilorăgraveăpeătipădeăaccidenteă(2009-2014)

Pietoniiă reprezint ă ună procentă mareă dină totalulă victimeloră accidenteloră comparativă cuă
mediaă UE.ă Dateleă pentruă UEă dină 2013ă plaseaz ă România peă primulă loc,ă împreun ă cuă
Letonia,ăpentruăprocentulădeăpietoniăucişiăînăaccidenteărutiere.ăAcestăfaptăseădatoreaz ,ădeă
exemplu,ă combina ieiă dintreă ă vitez ă mareă deă circula ieă şiă necesit ileă curenteă aleă
utilizatoriloră vulnerabiliă careă traverseaz ă drumulă sauă circul ă peă carosabilă (deă ex.ă înă sateă
liniare).ă Statisticileă arat ă c ,ă înă afar ă deă travers rileă neregulamentareă aleă pietonilor,ă
prezen aă pietoniloră peă carosabil,ă vehiculeleă careă nuă acord ă prioritateă pietoniloră şiă alteă
abateri ale pietonilor, de asemenea, neaten iaă laă mersulă cuă spateleă şiă vitezaă vehicululuiă
neadaptat ălaăcondi iileădeădrumăsuntăprincipaleleăcauzeăpentruăvictimeleăpietonale.
2.1.8 Categoriaădeăvârst ăЬi sexul
Înă graficulă urm toră esteă prezentat ă distribuЮiaă peă grupeă deă vârst ă aă conduc toriloră de
autovehicule implicaЮi în accidentele rutiere grave Ьiă aă celoră pentruă careă aă fostă stabilit ă
vinov Юia.
Remarc măfaptulăc ,ăprinăcomparaЮieăcuăcelelalteăcategoriiădeăvârst ,ăconduc toriiăautoăcuă
vârsta cuprins ă întreă26ăЬi 35 de ani au fost implicaЮi maiădesăcuă vinov Юie în accidente
rutiere grave în anul 2014 (1535 cazuri).

Figura 18. DistribuЮiaăpeăgrupeădeăvârst ăaănum ruluiădeăconduc toriăautoăimplicaЮi în/
vinovaЮi de producerea accidentelor rutiere grave în 2014
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Conformăraportuluiăanuală alăpoli ieiărutiere 15,ăpersoaneleăpesteă65ădeăaniăpară s ăaib ăcelă
mai mare risc cu o pondere în totalul de decese în accidente rutiere mai mare decât
pondereaă înă totalulă popula ieiă (21,4%ă fa ă deă 15,4%ă dină popula ie).ă Pentruă r ni ii grav,
categoriaăcuăcelămaiăînaltănivelădeăriscăesteăceaăaătinerilorăcuăvârstaăcuprins ăîntreă18-25
deăaniă(14,5%ăfa ădeă9,6%ădinătotalulăpopula iei).
B rba iiăreprezint ă75%ădinădeceseăşiă65%ădinăr ni iiăgrav.
Tabelul 7. Deceseăşiăv t m riăgraveăpeăsexe16
V t m riăgrave

Decese
B rba i

Femei

B rba i

Femei

2010

1.802

575

5.562

2.947

2011

1.545

473

5.699

3.069

2012

1.542

500

5.783

3.077

2013

1.374

487

5.164

2.994

2014

1.361

457

5.204

2.918

2.1.9 Categoria participantului la trafic victimizat
Pornindădeălaăipotezaăc ăvârstaăinfluenЮeaz ăînămodădiferităfrecvenЮa de victimizare pentru
fiecare categorie de participanЮiălaătrafică(conduc torădeăautovehiculăcuă4ăroЮi,ăconduc toră
vehicul cu 2 roЮi, pieton), s-aărealizatăoăanaliz ăa distribuЮiilor pentru fiecare dintre aceste
categorii, în funcЮieădeăgrupaădeăvârst .ăPentruăaceast ăanaliz ăs-auăalesăintervaleădeăvârst ă
deă şaseă ani,ă considerândă c ă acesteaă suntă adecvateă pentruă aă delimitaă etapeă importanteă
pentru activitatea indivizilor dinăperspectiv ăsocial ă(atâtădinăpunctădeăvedereăalăocup riiă
– preЬcolar, Ьcolar, ocupat profesional, pensionar; cât Ьi din punct de vedere al
responsabilit Юilor familiale – copil,ă p rinte,ă bunic;ă dară Ьiă ală responsabilit iloră rutiere),ă
etape care se reflect ăЬi asupra modului de utilizare al drumului public.

Figura 19. DistribuЮia persoanelor decedate în accidente rutiere în 2014, în funcЮie de grupa
deăvârst ăЬi categoria de participanЮi la trafic
15

Raportul de securitate, Raportul rutier anual 2014, Ministerul Afacerilor Interne, Inspectoratul General al
Poli ieiăRomâne,ăDirec iaăDrumuriăşiăprevenireaăcriminalit ii,ăBucureştiă- 2015
16
Raportul de securitate, Raportul rutier anual 2014, Ministerul Afacerilor Interne, Inspectoratul General al
Poli ieiăRomâne,ăDirec iaăDrumuriăşiăprevenireaăcriminalit ii,ăBucureştiă- 2015
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Astfel,ăremarc măfaptulăc ăponderea cea mai mare a pietonilor victimizaЮi în accidentele
rutiere grave (atât persoane decedate, cât Ьiă r niЮiă grav)ă seă înregistreaz ă înă rândulă
persoanelorăvârstnice.ăPeă lâng ăaceast ăcategorieă deăvârst ,ăseăremarc ,ădeăasemenea,ă Ьi
vulnerabilitatea pietonilor minori în traficul rutier, aspect ilustrat prin ponderea
semnificativ ă peă careă oă auă aceЬtiaă înă totalulă persoaneloră r niteă gravă înă accidenteleă deă
circulaЮie din anul 2014.
Pentruă conduc toriiă unuiă autovehiculă cuă patruă ro i,ă segmentulă deă vârst ă celă maiă
vulnerabil,ă atâtă caă num ră deă persoaneă decedate,ă câtă Ьiă r niteă grav,ă esteă popula iaă tân r ă
(cele mai active persoane din punct de vedere social, cu vârsta între 19 Ьi 30 de ani).
2.1.10 Vechimea permisului de conducere
DeЬiă nuă coincidă înă totalitate,ă ceaă maiă bun ă m sur ă pentruă experienЮa de conducere în
traficulărutierăaăconduc torilorădeăautovehiculeăimplicaЮi în accidentele grave de circulaЮie
este vechimea permisului de conducere a acestora.
Seăobserv ,ăconformăgraficuluiădeămaiăjos,ăc ăimplicareaăînăaccidenteleărutiereăgraveăesteă
cuăatâtămaiăfrecvent ăcuăcâtăexperienЮaădeăconducereăaăautovehiculelor,ăexprimat ăînăaniă
de deЮinereăaăpermisuluiădeconducere,ăesteămaiăredus ,ăfieăc ăneăraport mălaănum rulătotală
deăconduc tori,ăfieădoarălaăceiăimplicaЮiăcuăvinov Юie în producerea acestor evenimente.

Figura 20. DistribuЮiaăconduc torilorăautoăimplicaЮi/ implicaЮiăcuăvinov Юie în accidentele
rutiere grave din anul 2014, în funcЮie de vechimea permisului de conducere

Cei mai mulЮiăconduc toriăautoăimplicaЮi în accidente grave de circulaЮie Ьiăconduc toriă
pentruăcareăaăfostăstabilit ăvinov Юia pentru producerea unor astfel de evenimente în anul
2014 deЮineau permisul de conducere de cel mult un an, urmaЮi de cei care, la momentul
produceriiăevenimentuluiărutier,ăaveauă6ăaniăvechime,ăadic ăceiăcareăauăobЮinut permisul
de conducere în anul 2008, an în care s-aă înregistrată ceaă maiă grav ă stareă aă siguranЮei
rutiere din perioadaăpostădecembrist .
2.1.11 Perioade de timp
Potrivităraportuluiăanualăalăpoli ieiărutiere,ăceiămaiămul iăoameniămorăînăaccidenteărutiereă
careăauălocăînăzileleădeăvineriăşiăduminic .ăCeleămaiămulteăaccidenteăauălocăînădecembrieă
şiă înă perioadaă august-octombrie.ă Celă maiă mică num ră esteă înă lunaă februarie.ă Aceast ă
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tendin ăurmeaz ăschimb rileăcondi iilorămeteorologiceăşiăperioadeleădeăvacan ăcuătrafică
rutier mai intens.
2.2

Indicatoriădeăperforman ăaiăsiguran eiărutiere,ăprecumăşiăindicatoriădeărisc

Pentru crearea unei imagini complete privind transportul rutier pe drumurile publice din
Româniaăesteănecesarăs ăanaliz măşiăoăparteădintreăindicatoriiădeăperforman ăaiăsiguran eiă
rutiereămonitoriza iădeăRegistrulăAutoăRomână(gradădeăutilizareăaăluminilorădeăîntâlnireăpe
timpă deă zi,ă gradă deă utilizareă aă centuriloră deă siguran ,ă gradă deă utilizareă aă c ştiloră deă
protec ieăpentruămotociclişti,ăvitezeămediiădeărulareăînălocalit i,ăvitezeămediiădeărulareăpeă
drumuriă na ionale/europene,ă vitezeă mediiă deă rulareă peă autostr zi,ă parcurs mediu anual
etc.).ă Aceştiă indicatoriă (Roadă Safetyă Performanceă Indicators)ă reflect ă aceleă condi iiă
opera ionaleă aleă sistemuluiă deă trafică rutieră careă influen eaz ă performan aă deă securitateă aă
sistemului,ă fiindă concepu iă pentruă aă serviă dreptă instrumenteă deă evaluareă aă condi iiloră
actualeădeăsiguran ăaăsistemuluiădeătraficărutier,ăm surândăimpactulădiferitelorăinterven iiă
privindăsiguran aărutier .
Înă urmaă studiiloră careă auă evaluată efecteleă utiliz riiă luminiloră deă întâlnireă peă timpă deă ziă
realizateă deă c tre R.A.R, s-aă constatată c ă num rulă accidenteloră diurneă aă sc zută cuă
aproximativă 10%ă înă cazulă autoturismeloră şiă cuă 32%ă înă cazulă motocicletelor,ă fa ă deă
perioada în care folosirea acestora nu era obligatorie.
Tabelul 8. Gradul de utilizare a luminilor de întâlnire pe timp de zi pe drumuri naЮionale/
europene Ьiăautostr zi
An
2009 2010 2011
Grad de utilizare a luminilor de întâlnire pe timp de zi (%)
Drumuri naЮionale/ europene
67
70
80
- Autovehicule uЬoare (<3,5 tone)
78
79
90
- Autovehicule grele (>3,5 tone)
64
75
71
- Motocicluri
Autostr zi
69
83
74
- Autovehicule uЬoare (<3,5 tone)
85
87
83
- Autovehicule grele (>3,5 tone)
74
67
76
- Motocicluri

2012

2013

2014

2015

80
92
82

82
93
83

83
91
87

83
90
87

81
90
90

87
94
86

85
92
92

87
92
88

Înăceeaăceăpriveşteăgradulădeăutilizareăaăcenturilorădeăsiguran ,ăseăremarc ă faptulăc ,ăpeă
autostr zi,ă procentulă celoră careă utilizeaz ă acesteă sistemeă deă protec ieă esteă cuă pesteă oă
treimeă maiă mareă decâtă celă m surată peă drumurileă na ionale/europene,ă atât pentru
conduc toriiăauto,ăcâtăşiăpentruăpasageriiăscaunelorădinăfa .
Tabelul 9. Gradul de utilizare a centurilor de siguranЮ ăpeădrumuriănaЮionale/ europene Ьi
autostr zi
An
Grad de utilizare a centurilor de siguranЮ
Drumuri naЮionale/ europene
- Conduc toriăauto
- Pasageri scaune faЮ

2009
ă(%)

2010

2011

2012

2013

2014

2015

45
45

47
49

49
48

49
47

49
46

57
56

62
57
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Autostr zi
- Conduc toriăauto
- Pasageri scaune faЮ

76
74

76
80

71
76

81
82

86
85

85
84

83
82

Avândă înă vedereă c folosireaă c ştiiă deă protec ieă pentruă motocicliştiă esteă unaă dintreă celeă
maiă eficienteă şiă maiă cunoscuteă metodeă deă salvareă aă vie iiă înă cază deă accident,ă esteă
îngrijor toareă situa iaă înregistrat ă peă autostr ziă înă cazulă conduc toriloră motocicletelor şiă
în cazul pasagerilor.
Tabelul 10. Gradul de utilizare a centurilor de siguranЮ ,ăpeădrumuriănaЮionale/ europene
Ьiăautostr zi
An
2009 2010 2011
Gradădeăutilizareăaăc Ьtilor de protecЮie pentru motocicliЬti (%)
Drumuri naЮionale/ europene
93
89
80
- Conduc toriămoto
71
76
68
- Pasageri
Autostr zi
86
- Conduc toriămoto
88
- Pasageri

2012

2013

2014

2015

80
60

81
66

81
71

84
65

93
92

85
76

93
100

86
87

Referitorălaăvitezeleămediiădeărulare,ăacesteaăauărezultatădup ăconducereaăunui autoturism
martorăparticipantălaătraficăînăBucureştiăşiăînătoateăjude eleăRomâniei.ăAuăfostădeterminateă
vitezeămediiăurbaneăînăBucureştiăşiăînătoateăoraşeleăreşedin ădeăjude ,ăvitezeămediiăruraleă
peă razaă fiec ruiă jude ,ă precumă şiă vitezeă mediiă deă rulareă peă autostr zileă existente,ă
obiectiveleăacestorădetermin riăconstândăîn:
- identificareaăzonelorăundeăseăpractic ăvitezeădeărulareămaiămari;
- identificareaă artereloră rutiereă aglomerate,ă atâtă urbane,ă câtă şiă rurale,ă precumă şiă oreleă deă
aglomerare a traficului;
- folosireaăvitezelorămediiădeterminateăaleătraficuluiărutierăşiădebiteleăorareădeătraficărutieră
deăpeăartereleăsemnificativeăcaădateăprimareăpentruăinventareădeăemisii,ămodelareaăcalit iiă
aeruluiăşiămodelareaăpolu riiăacustice.
Analizândă situa iaă transmis ă deă R.A.R,ă vitezaă medieă deă rulareă înă cazulă autovehiculeloră
uşoareă(Ţ3,5ătone)ăaăr masărelativăconstant ăpeăîntreagaăperioad ăpentruăcareăauăfostăpuseă
laă dispozi ieă informa ii.ă Înă anulă 2013,ă aceastaă aă fostă deă 124ă km/hă peă autostr zi,ă deă 66ă
km/h pe drumuriăna ionale/europeneăşiădeă33ăkm/hăînălocalit i.
Tabelul 11. Vitezele medii de rulare pentru autovehicule uЬoare (<3,5 tone)
An
2009 2010 2011
Viteze medii de rulare autovehicule uЬoare (<3,5 tone) – km/h
31
33
33
- Localit Юi
65
66
66
- Drumuri naЮionale/ europene
121
123
123
- Autostr zi

2012

2013

2014

2015

33
67
121

33
66
124

33
67
123

33
68
123

Unăaltăindicatorăalătraficuluiărutierăesteăparcursulămediuăanual,ăcareăreprezint ăoăestimareăaă
num ruluiădeăkilometriăpeăcareăoăanumit ăcategorieădeăautovehiculeăîlăparcurgeăîntr-un an
calendaristic.ăPentruădeterminareaăacestuia,ăRegistrulăAutoăRomânăelaboreaz ăperiodicăună
„Sondajă privindă caracteristicileă deă mobilitateă aleă parculuiă autoă dină România”.ă Pentruă
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perioada 2009-2015, valorileă estimateă pentruă autoturisme,ă autovehiculeă uşoareă
comerciale,ă autocamioaneă grele,ă autobuzeă şiă motocicluriă suntă prezentateă înă urm torulă
tabel.
Tabelul 12. Parcursul mediu anual pe categorii de vechile (km)
An
2009
2010
Parcurs mediu anual – pe categorii (km)
12.456 12.594
- Autoturisme
Autovehicule uЬoare 20.355 20.371
comerciale (<3,5 tone)
- Autocamioane grele 31.929 32.155
(>3,5 tone)
47.276 47.297
- Autobuze
3.304
3.102
- Motocicluri

2.3

2011

2012

2013

2014

2015

13.406
21.157

13.063
20.907

13.238
21.089

13336
21275

13474
21460

33.895

33.297

33.589

34426

34986

48.040
3.012

47.347
3.112

47.350
3.125

47368
3140

47383
3156

Problemele majore identificate în cursul studiului efectuat în vederea
elabor riiă Masteră Planuluiă General de Transport al României, cu privire la
infrastructuraărutier

Înăcadrulăstudiuluiăefectuatăînăvedereaăelabor riiăMasterăPlanuluiăGeneralădeăTransportăală
României, Capitolul 4.3 Analiza problemelor din sectorul de transport rutier – SiguranЮ ,ă
au fost identificate probleme majore în ceea ce priveЬte infrastructura de transport rutier,
probleme pe care le enunЮ măînăcontinuare:
A)
Esteăcunoscutăfaptulă c ădrumurileăcuăoăband ăpeă sensă suntăceleă maiăpericuloase.ă
ReЮeaua de drumuri naЮionale din Româniaă esteă format ,ă înă principal,ă deă drumuriă cuă oă
singur ăband ăpeăsensăЬiăareăoărat ăaănum ruluiădeăaccidenteăfoarteăridicat ăcomparativăcuă
restul Ю rilorădinăUE,ăînăspecialăînăceeaăceăpriveЬte accidentele soldate cu decese.
B)
Exist ă oă problem ă semnificativ ă deă siguranЮ ă înă ceeaă ceă priveЬte interacЮiunea
pietonilor cu reЮeaua de drumuri naЮionale.ă Trebuieă acordat ă atenЮie reЮelei de drumuri
naЮionale Ьiă luat ă înă considerareă m suraă înă careă utilizatoriiă vulnerabiliă potă fiă protejaЮi.
Acest lucru poate varia pentru mediul rural, sate Ьi mediile urbane.
C)
SiguranЮaă pietoniloră esteă oă problem ă careă afecteaz ă înă specială aЬez rileă liniare,ă
prin care trec multe drumuri naЮionaleă dină România.ă Acestă lucruă indic ă oă nevoieă deă
creЬtere a gradului de separare. În aceste situaЮii,ă accentulă ară trebuiă s ă fieă pusă peă
necesitateaăamenaj riiă zonelorădeătraversareăaădrumuriloră înăcondiЮii de siguranЮ ăpentruă
pietoni Ьiăpeăabord riăsolideăînăceeaăceăpriveЬte managementul vitezei.
D)
Activit Юile pietonale mai intense sunt inevitabile în mediul urban Ьi rural. Trebuie
redus ă expunereaă acestoră zoneă laă camioaneleă deă mareă tonaj,ă avândă înă vedereă impactulă
disproporЮionat al camioanelor asupra ratelor de accidente pietonale. Camioanele sunt, de
asemenea,ăoăsurs ăimportant ădeăpoluareăfonic ăЬiăsc dereăaăcalit Юii aerului, constituind,
din nou, un motiv de eliminarea a acestora din zonele locuite ori de câte ori este posibil.
E)
Trebuieăinvestigat ăm suraăînăcareăesteăposibil ăcreЬterea gradului de iluminare pe
reЮeaua de drumuri naЮionale,ăînăspecialăînăzoneleăcuăactivitateăpietonal ăintens .ăSoluЮiile
alternativeăcareăutilizeaz ămaterialeăreflectorizanteăpotăfiămaiăpotriviteăînămediulărural.
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F)
Num rulă actuală ală spaЮiilor de parcare în siguranЮ ă pentruă camioaneă esteă
inadecvat. Exist ăbeneficiiălegateădeăsiguranЮ ,ăbeneficiiăcomercialeăЬi legislative care pot
fiăacumulateăprinăîmbun t Юirea acestei situaЮii.
G)
Stareaăactual ăaăreЮeleiădeădrumuriăesteăconsiderat ăpeăplanăinternaЮional ca fiind
deăslab ăcalitate,ăiarăstatisticileăoficialeăarat ăc ăreЮeaua naЮional ăclasificat ăcaăfiindălaăoă
stareă tehnic ă bun ă pentruă doară 50%ă dină lungimeaă sa.ă Trebuieă s ă seă pun ă accentă peă
îmbun t Юirea acestui aspect Ьi ar trebui analizat modul în care întreaga reЮea naЮional ă
serveЬte scopuluiăs uădeclarat.
H)
Timpiiă mariă deă parcursă reprezint ă utilizareaă ineficient ă aă timpuluiă dară auă Ьi un
impactă economică negativă semnificativ,ă reducândă oportunit Юileă deă c l torieă înă interesă
personal sau de afaceri. Pentru a concura la nivel european, reЮeaua de drumuri naЮionale
areănevoieădeăîmbun t Юireaătimpuluiădeăc l torie,ăatâtăînătermeniăabsoluЮi, cât Ьi în ceea
ce priveЬte fiabilitatea.
I)
ReЮeaua naЮional ă curent ă areă ună num ră redusă deă drumuriă considerareă aă fiă laă
standarde ridicate în comparaЮie cu restul Ю riloră dină UE.ă ReЮeaua de drumuri naЮionale
reprezint ăoăproporЮie mai mare în cadrul reЮelei totale în comparaЮie cu alte Ю riădinăUE:ă
deЬi amploarea reЮelei naЮionale este mare în comparaЮie cu alte Ю riădinăUE,ănum rulădeă
drumuri considerareăaăfiălaăstandardădeă„autostrad ”ăesteămaiămic.ăEsteănevoieădeăatenЮie
în ambele situaЮii – atât în cazul proporЮiei reЮelei naЮionale, care este prea mare, cât Ьi în
cazulăautostr zilor,ăcareăsuntănecesareăîntr-unănum rămaiămare.
J)
Lipsa unor timpi de parcurs rezonabili Ьi a unei perspective rezonabile în ceea ce
priveЬte majoritatea reЮelei naЮionale,ăindustriaădeătransportănuăpoateăoptimizaălivr rileăЬi
maximiza potenЮialul de a contribui la creЬtereaăeconomic ăgeneral .
K)
Nivelul curent de întreЮinereăpareăs ămenЮin ăreЮeaua la un nivel general static, cel
puЮin în ceea ce priveЬte proporЮiaă deă drumuriă cuă durat ă deă viaЮ ă dep Ьit .ă Dară esteă
necesar ăoăcreЬtereăsemnificativ ăaăinvestiЮiilor pentru a aduce întreaga reЮea naЮional ălaă
un standard acceptabil.
L)
Majoritatea Ю riloră dină UEă auă recunoscută importanЮaă furniz riiă deă informaЮii
pentruăconduc toriiăauto,ăînătimpăutilăЬi eficient. Furnizarea de informaЮiiădeăbun ăcalitateă
privindă timpulă deă c l torieă Ьi rutele alternative poate ajuta în mod semnificativ la
exploatareaăoptim ăaăreЮelei de drumuri disponibile.
Deă asemeneaă studiulă formuleaz ă uneleă propuneriă privindă creЬterea bugetului alocat
întreЮineriiădrumurilor,ăprinărevizuireaăsistemuluiădeătarifareăaăutiliz riiăreЮelei de drumuri
naЮionale Ьi prinăîmbun t Юirea gradului de colectarea a tarifelor de utilizare.
2.4

Concluzii privind producerea accidentelor rutiere
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Împreun ă cuă statisticileă prezentateă înă acestă capitolă auă fostă analizateă Ьi Programul
Opera ională Sectorială Transportă 2007-201317 din 2013, Prezentare de Ansamblu a
Siguran eiă Rutiereă pentruă România 18 dină 2015ă şiă deă asemeneaă şiă ultimulă raportă ală
OrganizaЮieiăMondialeăaăS n t Юii19,ăiarătoateăauăconcluzionatăcuăprivireălaăperforman eleă
deăsiguran ărutier ăînăRomâniaăurm toareleăaspecte:
Multe drumuriăna ionaleătrecăprinăsateăliniareăşiăzoneăînăintravilanăceeaăceăduceălaă
creareaăunuiăconflictăîntreătraficăşiăvia aăcotidian ;
Decesele pietonilor sunt suprareprezentate în România, reprezentând 36% din
totalul deceselor (media UE este de 18%);
Accidenteleăurmateădeădeceseăînăcareăauăfostăimplicateămotoreteăşiămotocicleteăauă
crescutăsemnificativăîntreă2001ăşiă2010,ăiarărisculăpentruăacesteăgrupuriăesteădeămulteăoriă
mai mare decât riscul pentru autoturisme;
Deceseleă înă rândulă b rba iloră cuă vârsta cuprins ă întreă 50ă Ьi 64 ani sunt
suprareprezentate în România;
Tineriiăşiăvârstniciiăauăceleămaiămariăriscuriădeăaămuriăcaăurmareăaăunuiăaccidentă
rutier în România;
Accidentele grave în zonele construite au o pondere mai mare în România faЮ ădeă
restul Ю rilorădinăUE;
Aplicareaă legiiă privindă dep şireaă vitezeiă legaleă (ex.ă num rulă amenziloră pentruă
dep şireaă vitezeiă legaleă raportată laă num rulă deă locuitori)ă şiă utilizareaă dispozitiveloră ă deă
siguran ăpentruătransportulăcopiilorăesteăsubămediaăUE;
Viteza medieădeăcircula ieăaăcrescutăuşorăîntreă2007ăşiă2010ăînăRomânia;
Procentulă celoră careă poart ă centuraă deă siguran ă esteă laă ună nivelă sc zută înă
România.

17

ProgramulăOpera ionalăSectorialăTransportă2007-2013, Ministerul Transporturilor, aprilie 2013
DaCoTA,ăşiăPrezentareădeăAnsambluăSiguran ăRutier ăNa ional ăpentruăRomânia,ăComisiaăEuropean ,ă
DG-MOVE
19
RaportulăStareaăglobal ăprivindăsiguranЮaărutier ă2015,ăOrganizaЮiaăMondial ăaăS n t Юii
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Capitolul 3. PRIORIT
EXISTENT

I,ăPOLITICI,ăăCADRULăJURIDICă

Priorit ileă Strategieiă Na ionaleă de Siguran ă Rutier ă pentruă perioadaă 2016ă - 2020, de
îmbun t ireă aă legisla ieiă înă domeniulă rutier,ă aă siguran eiă infrastructuriiă şiă deă reducereă
gradual ăăaănum ruluiădeăvictimeădinăaccidenteleădeăcircula ie,ăsuntăînăstrâns ăleg tur ăcuă
obiectivele Guvernului deă interoperabilitateăşiădeă interconectareăaăre eleiădeădrumuriădină
Româniaă cuă re eauaă deă drumuriă european ,ă cuă obiectivulă deă asigurareă aă coeren eiă şiă
continuit iiălucr rilorădeăinfrastructur ăpeătermenălungăprinăpromovareaăpactuluiăna ională
“Autostr zileă României”,ă cuă celă deă refacereă aă re eleiă deă drumuriă na ionaleă laă ună nivelă
calitativăeuropean,ămaiăalesăînăcontextulăadopt riiăDirectiveiăConsiliuluiăşiăParlamentuluiă
2008/96/CEăprivindămanagementulăsiguran eiăinfrastructuriiărutiere,ătranspus ăprinăLegeaă
nr. 265/2008 privind gestionarea siguranЮei circulaЮieiă peă infrastructuraă rutier ,ă
republicat ,ă cuă priorit Юileă planuriloră integrateă deă mobilitateă urban ă durabil ,ă careă seă
elaboreaz ă laă nivelulă celoră 7ă poliă deă dezvoltareă Ьi a municipiului BucureЬti conform
prevederiloră Legiiă nr.ă 350/2001ă privindă amenajareaă teritoriuluiă şiă urbanismul,ă cuă
modific rileă Ьiă complet rileă ulterioare,ă cuă obiectiveleă prev zuteă înă Masteră Planuluiă
Generală deă Transportă ală României,ă precumă şiă cuă obiectivulă dezvolt riiă infrastructuriiă
feroviareăsimultanăşiăînăconcordan ăcuăceaărutier ,ăînăconformitateăcuăcerin eleăeuropene.
Dreptulă laă via ,ă dreptulă laă liberaă circula ieă şiă dreptulă laă securitateă suntă drepturiă
fundamentaleăaleăomului,ăconformăart.3ăşiă13.1.ădinăCartaăOrganiza ieiăNa iunilor Unite a
Drepturiloră Omului.ă Acesteă drepturiă seă reg sescă înă Constitu iaă României,ă statulă fiindă
obligatăs ăasigureăcet enilorăcondi iileăoptimeăpentruăexercitareaădrepturilorălor.
Deăasemenea,ăînăConstitu iaăRomânieiăsuntăgarantate,ăconformăart.ă34ăşiă35:
- dreptulă laă ocrotireaă s n t iiă – statulă fiindă obligată s ă iaă m suriă pentruă asigurareaă
s n t iiăpublice,ăpentruăorganizareaăasisten eiă medicaleă înăcazădeăaccidenteăşiă luareaădeă
m suriădeăprotec ieăaăs n t iiăfiziceăaăpersoanei,ăЬi
- dreptul la un mediu înconjur torăs n tosăşiăechilibratăecologic.
Dinăpunctădeăvedereăalăcadruluiăinstitu ional,ăînăprezentăRomâniaăareălegisla ieăşiăinstitu iiă
careă s ă acopereă aproapeă întreagaă arieă aă problematiciiă siguran eiă rutiere,ă şiă anume:ă
ministerele Ьiăautorit Юile publice centrale reprezentate în CISR, CNADNR, ARR, RAR,
DR,ă DRPCIV,ă precumă şiă ISCTR.ă Lipsescă îns ă organismeleă careă s ă coordonezeă laă nivelă
descentralizată activitateaă deă siguran ă rutier ,ă precumă şiă oă maiă bun ă comunicareă interinstitu ional .
Coordonarea siguran eiărutiereăînăRomâniaăeste,ăînăprincipiu,ărealizat ălaădou ăniveluri:
›

CISR laănivelăpolitică(miniştri);

›

DPISR format ădinăinstitu iileăreprezentative.

Maiă josăesteăprezentatăschematică modulă înăcareăresponsabilit ileă suntădistribuiteă
între institu iileăresponsabileăpentruăaăasiguraăleg turaădintreănivelulătehnicăşiăpolitic,ăaşaă
cum este regelementat CISR
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TEHNIC
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MinisterulăDezvolt riiăRegionaleăЬi AdministraЮiei
Publice
MinisterulăEduca ieiă
NaЮionale Ьi
Educa ieăRutier
Cercet riiăЫtiinЮifice

Infrastructur ărutier ă(drumuriă
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MinisterulăS nat ii

DirecЮia de specialitate pentru
aptitudineămedical ăpentruă
conducerea vehiculelor*

Unit Юile agreate

7

Ministerul ComunicaЮiilor Ьi pentru Societatea
InformaЮional

Num răunicădeăurgen ă112

Ministerul Mediului, Apelor ЬiăP durilor

Impact asupra mediului

Administra iaălocal ăBucureşti

Infrastructuraărutier ădrumuriă
urbaneăşiătransportăpublicălocal

Alteăadministra iiălocale

Infrastructuraărutier ădrumuriă
urbaneăşiătransportăpublicălocal

Figura 21. InstituЮii implicate în siguranЮa circulaЮiei rutiere
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4

DPISR – (lunar) – secretar de stat

1

3

9

CISR – (semestrial) – prim ministru sau ministru

CONFERIN AăNA IONAL ăPENTRUăSIGURAN AăRUTIER ă– (annual) – informare Parlamet

2

Grupuri de lucru – preşedinteăalesă+ăsecretarăCISR
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Capitolul 4. DEFINIREA PROBLEMEI

România aă aderată laă Uniuneaă European ă înă 2007ă şiă aă preluată obiectivulă deă reducereă cuă
50%ă aă num ruluiă deă victimeă aleă accidenteloră deă circula ieă rutier ă pân ă înă 2010; acest
obiectiv nu a putut fi îns atinsăpeăfondulăcreşteriiăconstanteăaăparculuiăauto,ăînăcondi iileă
uneiăinfrastructuriărutiereăaăc reiădezvoltareănuăseărealizeaz ăînăacelaЬi ritm, cât Ьi în lipsa
unoră m suriă coordonateă deă diminuareă aă risculuiă Ьi de prevenЮie a accidentelor de
circulaЮie rutier .
Înă cadrulă raportuluiă elaborată deă JASPERS,ă auă fostă identificateă urm toareleă deficienЮe
majore:
4.1

Colectarea de date

Pân ă înă urm ă cuă doiă ani,ă localizareaă accidenteloră seă f ceaă prină num rulă drumuluiă şiă
pozi iaăkm.ăAcumăseăfacăînregistr riăGPS,ădarămaiăsuntăînc ăşiăînregistr riăf r ăidentificareă
de acest gen.
Accidenteleă suntă slabă şiă înă modă dispropor ionată reprezentateă înă statisticileă poli ieiă înă
compara ieăcuăînregistr rileăspitalelor,ăcaăşiăînăalteăstateămembreăaleăUE.ă
4.2

Analiza datelor

Esteă necesar ă stabilireaă unuiă mecanismă permanentă deă efectuareaă aă unor analize
încrucişateă cuă privireă laă accidente.ă Autorit Юile centrale Ьiă localeă cuă responsabilit Юi în
domeniul infrastructurii rutiere nu au acces direct laăoăbaz ădeădateăaăaccidentelor.
4.3

Cooperareaă cuă autorit ileă cu atribuЮiiă înă infrastructuraă rutier ,ă jude eneă şiă
locale

Multeă accidenteă auă locă peă drumurileă jude eneă comunaleă şiă peă str zileă urbane,ă întrucâtă
multeă autorit iă cuă atribuЮiiă înă infrastructuraă rutier ,ă jude ene şiă locale, pună foarteă pu ină
accentăpeăsiguran aărutier .ă
4.4

Estim riăaleăcosturilorăsocialeăaleăaccidentelor

Conştientizareaăcuăprivireălaăcosturileăaccidentelor este un instrument important pentru a
convingeă nivelulă politică s ă seă aloceă maiă multeă fonduriă pentruă activitateaă deă siguran ă
rutier .ăConform proiectului Master Planul General de Transport 20 urm toareleăvaloriăauă
fost estimate pentru accidentele rutiere ce au loc în România (valoarea victimelor evitate),
peăbazaăactualiz riiăefectuateăprinăproiectulăHEATCO21 din 2010 :
› Decese
635.972ă€
› V t m riăgrave
87.963ă€
› V t m riăminore
7.114 €
20

Materplanul General de Transport din România . Varianta final ărevizuit
ValorileăgermaneădinăHEATCOăLivrabil ă5ă(tabelulă5.2),ăreanalizateăpentruăRomâniaăpentruăvaloriăşiă
pre uriăînă2010
21
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Creştereaăanual ăaăvaloriiăcosturilorăaccidentelorăvaăfiădeă100%ădinăcreştereaăPIB-ului pe
capă deă locuitoră înă sensulă c ă acesteă cifreă potă fiă modificateă deă laă ană laă ană înă func ieă deă
creştereaăPIB-ului.
Maiă suntă propuseă şiă alteă valoriă maiă mariă pentruăRomânia prin proiectul HEATCO 22 din
201023:
› Decese
1,048,000ă€
› V t m riăgrave
136,200ă€
› V t m riăminore
10,400ă€
Cu toate acestea, nu s-au efectuat calcule precise ale costurilor sociale bazate pe costurile
realeăsauăpriorit ileăidentificateăînăRomânia.
4.5

Reglement riătehniceă

Reglement rileă tehnice sunt de tip STASă şiă Normative.ă Normativeleă suntă obligatoriiă şiă
STAS-urileă suntă recomandabile.ă Reglement rileă tehniceă sunt,ă înă general,ă actualizateă şiă
armonizateă cuă celeă europene,ă dară exist ă normeă vechiă cum sunt STAS 863/85 STAS
863/85ă “Lucr riă deă drumuri.ă Elementeă geometriceă aleă traseelor.ă Specifica iiă deă
proiectare”,ăcareăesteăînăvigoareăşiăseăaplic ăpentruădrumurileăcareănuăfacăparteădinăTEN-T
şiăSTASă10144ăpentruăproiectareaăst ziloră(dină1989-1995). Acestea includ:
› STAS 10144-1-90 Str zi.ăProfiluriătransversale.ăPrescrip iiădeăproiectare;
› STAS 10144-2-91 Str zi.ă Trotuare,ă aleiă deă pietoniă şiă pisteă deă ciclişti.ă Prescrip iiă deă
proiectare;
› STAS 10144-3-91 Elementeăgeometriceăaleăstr zilor.ăPrescrip iiădeăproiectare;
› SR 10144-4-1995 Amenajareaă intersec iiloră peă str zi.ă Clasificareă şiă prescrip iiă deă
proiectare;
› STAS 10144-5-89 Calcululăcapacit iiădeăcircula ieăaăstr zilor;
› STAS 10144-6-89 Calcululăcapacit iiădeăcircula ieăaăintersec iilorădeăstr zi.
4.6

Educa ieăşiăcampaniiădeăsiguran ărutier

Subsumat ă educa ieiă pentruă formareaă abilit iloră deă via ,ă educa iaă rutier ă sau,ă maiă
degrab ,ă educa iaă pentruă prevenireaă risculuiă rutier,ă urm reşteă formareaă abilit iloră şiă
competen elorărutiereăpersonale,ădeăgrupăşiăsocialeă înărândulăpreşcolarilorăşiăelevilorădină
înv mântulăpreuniversitar.
Realitateaă educativ ă contemporan ă aă demonstrată c ,ă înă cazulă educa ieiă pentruă formareaă
abilit ilorădeăvia ,ăeficien aăformativ ăesteărealizat ăcuărezultateămaxime,ăînăspa iulăreal,ă
aplicativ, în cazul educaЮieiă rutiere,ă ală str zii,ă înă defavoarea celui contrafactual,
preponderentă teoretic,ă ală clasei.ă ă Motiveleă opt riiă pentruă preponderen aă organiz riiă şiă
desf şur riiă activit iloră aplicativeă deă educa ieă rutier ă auă laă baz ă câtevaă argumenteă
definitorii:
- evitareaă transform riiă educa ieiă pentru siguran ă rutier ă într-un obiect de studiu
teoretic;
22

Actualizarea Manualului privind costurilor externe ale transportului, Raportul final, în 2014, RICARDOAEA pentru a Comisiei: DG MOVE
23
Vedereădeăamsambluăprivindăsiguran aărutier ăă– Romania,ăObservatorulăEuropeanăpentruăsiguran aă
rutier ă(ERSO),ă2015
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-

conştientizarea,ădeăc treăelevi,ăaănecesit iiăacestuiătipădeăeduca ie;ă

-

absen aăconstrângeriloră;ă

-

spa iulă reală ofer ă infinită maiă multeă cazuri/situa iiă resurs ă decâtă oă planş ,ă ună
manualăsauăunăafiş;ă

-

valorificareaăexperien eiăcopiilorăcareăpotăstabiliămaiăuşorăconexiuni,ă

-

acumulareaădeă noiă informa iiăşiă formareaăabilit ilorăprinăexperien eăpersonaleă şiă
de grup;

-

posibilitateaă verific riiă imediateă aă informa iiloră şiă aă exers riiă nemijlociteă aă
abilit ilorărutiere;ă

-

exersareaăabilit iiădeărezolvareădeăproblemeăşiădezvoltareaăcreativit iiăelevilor;ă

-

conştientizareaăexistenЮei riscului rutier.

Prin intermediul activit iloră practice,ă aplicative,ă copiiiă interac ioneaz ,ă investigheaz ,ă
deconstruiescă spreă aă reconstrui,ă experimenteaz ,ă descoper ,ă g sescă solu ii,ă ă îşiă asum ă
responsabilit i,ă pentruă ca,ă ulterior,ă s ă devin ă independenЮi, din punctul de vedere al
siguranЮei rutiere.
În acest moment, Ministerul EducaЮiei NaЮionale Ьiă Cercet riiă ЫtiinЮifice a multiplicat
canalele de realizare a educaЮieiă rutiereă înă înv Ю mântulă preuniversitar,ă
complementarizând zona educaЮiei formale cu cea non-formal ă Ьi identificând soluЮii
pentruăasigurareaăform riiăcadrelorădidacticeăînăacestădomeniuă(întrucâtă educaЮia rutieră
nuă exist ă caă specializareă înă urmaă absolviriiă uneiă instituЮiiă deă înv Ю mântă superior,ă iară
obЮinerea permisului de conducere – categoriaăBănuăasigur ăniciăoăcalificareăprofesional ă
în domeniul educaЮiei). Astfel:
 oreleădeăeduca ieărutier ă seădesf şoar ă înă bazaă OrdinuluiăcomunăMECTSă – MAI
nr. 1589/25.07.2007 elaborat în conformitate cu prevederile articolelor 124 litera a), 129
alineatulă (2),ă şiă 130ă dină OUGă nr.ă 195/2002ă privindă circula iaă peă drumurileă publice,ă
republicat ă cuă modific rileă şiă complet rileă ulterioare;ă cuă prevederileă Legiiă Educa ieiă
Na ionaleănr.1/2011ăcuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioare.ă
 conform art. 2. alin. (1) din Ordinul comun MECTS – MAI nr. 1589/25.07.2007,
înăunit ileădeăînv mântăpreşcolar,ăprimarăşiăgimnazialăseădesf şoar ăoăor ădeăeduca ieă
rutier ăpeăs pt mân ăconformăprogrameiăprev zuteăînăanexaălaăordin.ă
 Oreleă deă educa ieă rutier ă seă desf şoar ă fieă înă zonaă educa ieiă formale,ă înă cadrulă
disciplinei Consiliere şi Orientare,ă fieă înă zonaă educa ieiă non-formale,ă prină activit iă
educativeăextraşcolare.ă
 problematica educaЮieiă rutiereă seă afl ă inclus ă înă programaă analitic ă aferenteiă
disciplinei obligatorii de studiu Consiliere şi Orientare,ă iară activit ileă aplicativeă
extraЬcolareă(proiecteădeăeduca ieărutier ,ăpatruleă şcolareădeăcircula ie,ăcampaniiărutiere,ă
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concursuri, concursul naЮional EducaЮie rutieră – educaЮie pentru viaЮă finanЮat anual de
MENCЫ)ădep şescădurataăuneiăoreădeăcurs.
 MENCЫ aăurm ritădezvoltareaăacestuiătipădeă educaЮie, prin punerea la dispoziЮia
unit Юilorădeăînv Ю mântăaăunorăprogrameăЬcolare aferente obiectelor de studiu opЮionale
incluse în curriculum la decizia Ьcolii. În acest sens, MENCЫ a aprobat, prin OMECS nr.
3542/27.03.2015, programa Ьcolar ă pentruă disciplinaă opЮional ă intitulat ă ”EducaЮie
pentruăprevenireaărisculuiărutier”,ădestinat ăînv Ю mântuluiăprimar.
 deЬiă ă excedeă prevederileă OUGă nr.ă 195/2002ă privindă circula iaă peă drumurile
publice,ă republicat ă ă cuă modific rileă şiă complet rileă ulterioare,ă MENCЫ a proiectat
extinderea programului de educaЮieărutier ăЬi la nivel liceal, acest lucru realizându-se deja
prinăactivit iăeducativeădeătipănon-formal sau prin studierea unor disciplineăop ionale.ăUnă
modelădeădisciplin ăop ional ăcentratăpeăeduca iaă rutier ăaătinerilorăaă fostăoferită înăurmaă
desf şur riiăproiectuluiăeuropeanădeăprevenireăaăv t m riiăadolescen ilorăAdRisk,ălaăcareă
auăparticipatăatâtăreprezentan iiăMENCЫ, cât Ьi cei desemnaЮi de MAI.
 tematicaă orelor/activit Юilor de educaЮieă rutier ă esteă actualizat ,ă fiindă structurat ă
pe:ă obiective,ă concepte,ă teme,ă tipuriă deă activit Юi/cicluă deă înv Ю mânt,ă adresânduă - se
întreguluiăsistemădeăînv Ю mântăpreuniversitar.
În consecinЮ ,ă seă recomand ă desf Ьurarea a cel puЮin unei activit Юi aplicative de
educaЮieă rutier ă peă s pt mân ,ă careă s ă contribuieă laă formarea,ă dezvoltareaă Ьi exersarea
abilit Юilor Ьi competenЮelor rutiere necesare prevenirii Ьiă gestion riiă corecteă aă risculuiă
rutier.
4.7

Legileădeăcircula ieăşiăaplicareaălor

Celeămaiăimportanteăreglement riăprivindăcircula iaăsuntăprev zuteăînălegeaăînăvigoareădară
problema, în multe cazuri, este punerea în aplicare a acesteia.
Urm toareleădeficien eăsuntăidentificateăînăraportăcuăcele mai bune practici:
› Virajulă laă dreaptaă înă intersec iiă semaforizateă nuă esteă ceaă maiă bun ă practic ă înă
siguran aărutier ăşiăesteădeosebitădeăpericuloas ăpentruăpietoniăşiăbiciclişti.
› Permitereaă parc riiă peă trotuareă (chiară şiă atunciă cândă seă las ă distan aă de 1 m) este
problematic ,ă deoareceă acestă lucruă oblig ă pietoniiă s ă circuleă peă carosabil,ă şi,ă astfel,ă
siguran aăacestoraăesteăpus ăînăpericol.ăAdeseori,ăseăparcheaz ăpeătrecerileădeăpietoniă
şiăniciăutilizareaătrotuaruluiăsauăaătreceriiăpentruăpietoniănuăpareăaăfiăsupus ărespect riiă
legii.
› AmenzileăsuntămiciăînăRomâniaăşi,ăprinăurmare,ănuăsprijin ărespectareaălegii.
› Nuăexist ăsuficienteăechipamenteăpentruăcontrolulămanualăşiăautomatăalăvitezei.
› Înă zoneleă urbaneă semafoareleă nuă func ioneaz ă corespunz toră înă specială înă condi iiă
meteorologiceădificileăsauăînătimpulătraficuluiăaglomerat.ăPoli iştiiărutieriăsuntăăadeseaă
trimişiăs ădirijezeătraficulăînăintersec ii.ăAceastaăesteăoărisip ădeăresurseăcareăarăputeaă
fiăutilizateăpentruăaăverificaădac ăalteăaspecte,ăcumăar fiăexcesulădeă vitez ,ăparcareaă
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›

›

ilegal ,ă centuraă deă siguran ă sauă folosireaă unuiă telefonă mobilă înă timpulă ă conducerii,ă
sunt respectate.
Inexisten aăsepar riiătraficuluiădeăvitez ădeătraficulăcurentăînăsateleăliniare.ăChiarădac ă
limitaălegal ăesteădeă50ăkilometriăpeăor ,ăînăuneleălocalit iăălimitaădeăvitez ăesteăădeă
70ăkilometriăpeăor ăchiarădac ăătraficulăesteămixt.ăPotrivităpoli iei,ăcontrolulăautomată
alăvitezeiănuăpoateăfiăfolosităînăRomânia,ădinăcauzaăreglement rilorăexistente.
Deşiă legeaă interziceă circula iaă vehiculeloră cuă trac iuneă animal ă traseă peă drumurileă
na ionale,ăînăcazulăînăcareălimitaădeăvitez ăesteădeă90ăkm/hăînăafaraăzonelorăconstruite,ă
potă fiă observateă frecventă c ru e.ă Adesea,ă eleă nuă auă niciună felă deă semnalizareă
luminoas ăăsauădispozitivăreflectorizant pentru a fi vizibile pe timp de noapte. Faptul
c ă legeaă nuă esteă aplicat ă severă faceă caă circula iaă unoră astfelă deă c ru eă s ă nuă fieăă
descurajat ăpeădrumurileăna ionale.

Oăalt ăproblem ăimportant ăesteăcolectareaăfoarteăsc zut ăaăamenzilor,ăfaptăce poate pune
înă pericolă respectareaă legilor.ă Astfel,ă corela iaă legislativ ă dintreă emitereaă deă amenziă şiă
colectareă esteă problematic .ă Amenzileă suntă impuseă deă poli iaă rutier ,ă colectateă deă
autorit ileă localeă şiă folositeă înă bazaă decizieiă administra ieiă locale ca fiind o parte din
bugetulăgeneralăşi,ăprinăurmare,ănuăpentruăaăîmbun t iăsiguran aărutier .
4.8
›
›
›
›

4.9

Vehiculeleăşiădispozitiveădeăsiguran
Bunele practici europene recomand ă creareaă unei baze deă dateă comun ă pentruă
vehiculeleă rutiereă şiă conduc toriiă autoă pentru a permite identificarea istoricului
vehicululuiăşiăistoriculuiăconduc toruluiăautoăînăcazulăunuiăaccidentărutier.
Activit ileă deă cercetareă nuă suntă peă deplină coordonateă cuă alteă institu iiă responsabileă
pentruăsiguran aărutier .
Maşinileă implicateă într-ună accidentă gravă şiă reparateă potă intraă directă înă re eauaă deă
drumuri,ă faptă careă esteă v zută caă fiindă problematic,ă deoareceă acesteaă arătrebuiă s ă fieă
supuseăinspec ieiătehniceăauto.
Conformăp r ilorăinteresate,ăinspec iaătehnic ăarăputeaăfiăsupus ăunorăpl iăinformale
cândăşoferiiăpl tescădarăvehicululănuăesteăverificatăînărealitate.ăCuătoateăacestea,ănuăseă
ştieăcâtădeăr spândităesteăfenomenul.
Instruireaăşiătestareaăşoferilor

Instruireaă conduc toriloră autoă şiă testareaă acestoraă esteă laă felă deă important ă deoarece în
celeă maiă multeă riă - printreă careă şiă Româniaă - mul iă şoferiă noiă şiă maiă alesă tineriiă suntă
implica iăînăaccidenteărutiere.ăDeficienЮele identificate sunt:
›

Nuăexist ălegisla ieăprivindămodulădeăformareăşiădeăacordareăaălicen elorădeăşcoliădeă
şoferiăşiăeliberareaăpermiselorădeăconducere.
› Sursaăproblemeiăaăfostămen ionat ăcaăfiindăfaptulăc ă- atunci când a devenit stat
membru - DirectivaăUEăaădevenităregulamentăşiăaătrebuităs ăseăemit ăoălegisla ieă
careă s ă oă pun ă înă aplicareă foarteă repedeă cuă privireă la şcolileă deă şoferi.ă Înă
Ordonan aă27/2011ă(fostaălege),ăexist ădoarătreiăarticoleădespreăşcolileădeăşoferiă
undeăşcolarizareaănuămen ioneaz ăcumăseăob ineăpermisulădeăconducere
› Acest lucru este reglementat Ordinul ministrului transporturilor 733/2013 suspendat,ă careă aă fostă contestată înă instan ă deă c treă asocia iileă profesionaleă deă
instructori auto (aproximativ 300 de procese aflate pe rol). În cazul în care
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›

›

prevederile OMT au fost scrise în lege, aceasta nu ar fi putut fi contestate în
instan
› Ordinul ministrului transporturilor 75/2014 (provizoriu) este acum în vigoare.
Acesta a rezolvat problema temporar - dar 733 poate intra în vigoare din nou.
Şcolileă deă şoferiă nuă potă fiă controlateă înă modă eficientă dac ă îndeplinescă cerin eleă deă
formareăpentruădesf şurareaănum ruluiăminimădeăoreădeăteorieăşiăpractic .ă(dateleădină
2012ăar t ăc ăuneleăşcoliăarăfiăasiguratăoăinstruireădeă32ădeăoreă/ăzi,ăpentruă365ăzileăpeă
an.ă ARRă ă inten ioneaz ăs ă modificeă legeaăpentruăaăevitaăastfelădeă situa iiă înă viitor).
ARRă ă inten ioneaz s ă introduc ă criteriulă deă promovareă aă examenuluiă (min.ă 50%)ă
pentruăprelungireaălicen eiădeăfunc ionareăaăşcoliiădeăşoferiăpentruăaăcontrolaănum rulă
deăcandida iăcareăpotăluaăexamenulăpentruăpermisulădeăconducere.ă
Pl ileă neoficialeă privindă eliberareaă permiselor de conducere. Evenimentele recente
auăar tatăc ăacestălucruăesteăînc ăposibilăînăRomâniaăşiăpermiseădeăconducereăauăfostă
emise în acest mod.

4.10 IntervenЮia de urgenЮ ălaălocul accidentelor rutiere
IntervenЮia de urgenЮ la locul accidentelor rutiere areă caă scopă reducereaă gravit iiă
consecin eloră v t m riiă odat ă ceă aă avută locă ună accidentă rutier.ă Comisiaă European ă aă
declaratăc ă maiă multeă miiădeă vie iăomeneştiăarăputeaăfiăsalvateăînăUEăprină îmbun t ireaă
timpilorădeăr spunsăaleăserviciilorădeăurgen ăşi ale altor elemente de îngrijire post-impact
înăcazădeăaccidenteărutiereă(ComisiaăComunit ilorăEuropene,ă2003ă24).
Serviciulă deă urgen ă laă nivelă pre-spitalicescă func ioneaza bineă şiă este bineă organizat,ă şi,ă
astfel,ă seă compar ă cuă succesă cuă celeă mai bune practiciă interna ionale,ă fiindă adoptată caă
model în alte state. Totodat ,ă oameniiă respect ă totă maiă bineă circula iaă ambulan eloră înă
trafic.
Finan areaă poateă fiă oă problem ă peă termenă maiă lungă dată fiindă faptulă c ă Departamentul
pentruă Situa iiă deă Urgen ă aflată în subordinea Ministerului Afacerilor Interneă asigur ă
întreagaă coordonareă înă timpă ceă mareă parteă dină finan areă seă faceă deă c treă Ministerulă
S n t ii.ăDeăexemplu,ă înlocuireaăplanificat ăaăambulan elorăcareătrebuiaăs ă fieă finan at ă
deăc treăMinisterulăS n t ii nu s-a putut produce în 2015.
4.11 Cercetareăînădomeniulăsiguran eiărutiere
Cercetareaă înă domeniulă siguran eiă rutiereă ară trebuiă s ă ofereă cadrulă înă careă trebuieă s ă fieă
luateă deciziileă politiceă deă siguran ,ă astfelă încâtă oă abordareă ştiin ific ă sistematic ă s ă fie
aplicat ăacesteiăprobleme.ă rileăcuăceleămaiăbuneăînregistr riăprivindăsiguran aărutier ăpeă
plană interna ională suntădeăasemenea,ăceleăcareăauăavută înă modătradi ionalăceleă maiă buneă
instituteă şiă celeă maiă activeă programeă deă cercetareă înă domeniulă siguran ei rutiere. Este
importantă caă Româniaă s ă înve eă deă laă alteă riă aleă UEă şiă s ă utilizezeă experien aă şiă
capabilitateaă deă cercetareă careă nuă exist ă înă ar ,ă astfelă încâtă şiă înă viitoră s ă exiteă
posibilitateaăimplement riiiădeăinterven iiămaiăeficienteădeăsiguran ărutier .ă

24

ComisiaăComunit ilorăEuropeneă(CEC)ă(2003),ă„Programăeuropeanădeăac iuneăpentruăsiguran aărutier :ă
înjum t ireaănum ruluiăvictimelorăaccidentelorărutiereăînăUniuneaăEuropean ăpân ăînă2010:ăoă
responsabilitateăcomun ”,ăComunicareădinăparteaăComisieiăCOMă(2003)ă311ăfinal.
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Înă prezent,ă nuă exist ă înă Româniaă oă strategieă na ional ă pentruă cercetareă înă materieă deă
siguran ă rutier ă şiă nuă exist ă nicioă organiza ieă independent ă deă cercetareă înă materieă deă
siguran ă rutier ă na ional ,ă ciă numaiă programeă demonstrativeă şiă pilot, limitate, care au
fostă efectuateă asupraă siguran eiă rutiere.ă Astfel,ă înă Româniaă nuă exist ă nicioă cercetareă
sistematic ăasupraăfactorilorărelevan iăînădomeniulăsiguran eiărutiereăpentru,ădeăexemplu:
› Vehicule
› Infrastructur ărutier
› Factori umani
› Factori institu ionali
› Al iăfactori.
Datăfiindăfaptulăc ăexist ăunănivelăinsuficientăalăcercet riiăînădomeniulăsiguran eiărutiere,
care areă locă înăuniversit iăsauă institu ii cuăexpertiz ,ăexist ăpu ineă informa iiăcareăpotăfiă
difuzate sau distribuite cadrelor universitareă şiă cercet toriloră interesa i.ă Prină urmare,ă nuă
pareăs ăexisteănicioărevist ădeăcercetareădeăspecialitateăînămaterieădeăsiguran ărutier ăsauă
conferin ă anual ă sauă seminariiă înă careă rezultateleă cercet riiă deă siguran ă rutier ă s ă fieă
difuzate, discutateăsauăr spânditeăînărândulăcadrelorădidacticeăuniversitareălocaleăşiăprintreă
cercet tori.
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Capitolul 5. DIREC IIăDEăAC IUNE
Întrucât majoritatea accidentelor rutiere sunt determinate de comportamentul uman
inadecvat, corectarea acestuia este deă oă importan ă deosebit .ă Înă acestă sens,ă strategiaă
cuprindeă urm toareaă serieă deă m suri,ă careă s ă acopere,ă înă modă complet,ă domeniulă
factoruluiăumanăînăsiguran aărutier ,ăşiăanume:
(1) ... formareaă şiă exersareaă abilit iloră necesare deplas riiă înă siguranЮ , începând cu
vârstaă preşcolar ă şiă pân ă laă sistemulă universitar.ă Deprindereaă timpurieă aă
principiilorădeplas riiăindividualeăsigureăprecumăЬi cultivarea respectului faЮ ădeă
viaЮ ,ăvaloriăЬiălegeăsuntăfactoriăcheieăînăcreareaăuneiăculturiăaăsiguran eiărutiere;
(2) ... formareaă deprinderiloră deă aă conduceă vehicule,ă îmbun t ireaă form riiă
instructorilorăauto,ăîmbun t ireaăcursurilorădeăinstruireădinăşcolileădeăşoferi;
(3) ... înt rireaălegisla ieiăprivindăsiguran aărutier ;ă
(4) ... aplicareaăconsecvent ăaălegisla ieiăînăvigoare;
(5) ... promovareaă programeloră deă conducereă preventiv ,ă deă consiliere/reabilitareă
psihologic ăpentruăşoferiiăcareăîncalc ăprevederileălegaleăprivitoareălaăvitez ăşiălaă
conducerea sub influenЮaăb uturilorăalcoolice;ă
(6) ... îmbun t ireaă managementuluiă integrată prină îmbun t ireaă interven ieiă postă
accident - înăcazulăvictimelorăcareăr mânăcuăsecheleăînăurmaăaccidentelorărutiere,ă
prină terapieă ocupa ional ,ă careă vaă vizaă inclusivă modificareaă spa iuluiă vital,ă
personal,ă urbană şiă institu ională înă sensulă facilit riiă accesuluiă persoanei cu
dizabilit i,ăcapacitareaăacestoraădeăadaptareăşiăfunc ionareănormal ;
(7) ... acordareaă deă asisten ă psihologic ă post-traumatic ă supravie uitorilor,ă rudeloră şiă
apropia ilorăvictimelorăaccidentelorădeăcircula ieăînăfazaăacut ;
(8) ... îmbun t ireaă proceduriloră deă aducereă laă cunoştin aă rudeloră şiă apropia iloră
victimelorăaccidentelorădeăcircula ieăaădecesuluiăcelorădragi;
(9) ... fundamentareaă modific riloră legislativeă aă m suriloră dină domeniulă siguran eiă
rutiere,ăprinăutilizareaătabelelorăcomparativeăcareăcon inădateăprivindă situa iaădină
alte state europene, rezultate prognozate;
(10).. seminarii,ăconferin eădeăpres ,ămaterialeădeăpres ,ăcampaniiădeăsensibilizare;
(11).. campanii de impunere a legii.
Oă alt ă direcЮie de acЮiuneă oă reprezint ă realizareaă uneiă infrastructuriă careă s ă corespund
nevoilor de mobilitate Ьiănevoilorădeădezvoltareăeconomic ,ăprinăcreЬtereaăcapacit Юii de
transportă (autostr zi),ă f r ă sc dereaă graduluiă deă siguranЮ .ă Înă afar ă deă necesitateaă
existen eiă uneiă infrastructuriă sigureă pentruă to iă participan iiă laă traficulă rutier, un rol
importantă înă aceast ă strategieă îlă areă prevenireaă accidenteloră rutiereă prină educa iaă tuturoră
celoră implica iă înă trafic,ă indiferentă deă vârst ă sauă profesie,ă prină intensificareaă şiă
profesionalizareaă comunic riiă şiă inform riiă deă siguran ă rutier .ă Este important de
remarcatăfaptulăc ăindisciplinaăpietonal ăesteăcauzaăaparent ăaăcelorămaiăgraveăaccidenteă
rutiereă îns ă trebuieă deă asemeneaă remarcată Ьiă faptulă c ă infrastructuraă rutier ă nuă esteă
prietenoas ăcuăpietonii,ămaiăalesăînălocalit Юile lineare, Ьi nu ofer ăoăvariant ăfezabil ădeă
deplasare pentru aceЬtia. AcelaЬi lucru este valabil Ьi pentru bicicliЬti,ă înă cazulă c roraă
apare o creЬtereăspectaculoas ăaăimplic riiăcuăvinov Юie în accidentele rutiere.
Deăasemenea,ăînăparalelăcuăintensificareaăcampaniilorădeăcomunicare,ălegisla iaărutier ăşiă
metodele de impunere a acesteia vor trebui aduse la nivelul statelor membre cu
performan eă apropiateă deă obiectiveleă asumateă deă UE.ă Înă acestă sens,ă esteă necesar ă
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actualizareaălegisla ieiăsubăaspectulăsanc ion riiăşiăurm ririiăexecut riiăsanc iunilorăpentruă
nerespectareaă legisla ieiă rutiereă şiă instalareaă deă sistemeă automateă deă supraveghereă aă
traficului rutier.
Potrivită estim rilor,ă România are actualmente un grad de încasare a amenzilor
contraven ionaleă multă subă mediaă stateloră membreă aleă Uniuniiă Europene, neexistând o
situa ieăexact ăaăgraduluiădeăîncasareăaăamenzilorăînăcazulăînăcareăproceseleăverbaleăsuntă
înmânateă contravenien iloră înă momentulă constat rii.ă Avândă înă vedereă c ,ă înă viitor,ă
accentul se va muta pe constatarea abaterilor cu ajutorul sistemelor automate, trebuie
analizatăşiăadaptatămodelulăstatelorămembreăUEăcareăauăprocenteămaximeădeăîncasareăpeă
acestătipădeăconstatareăaăcontraven iilor.ă
Un accent deosebit se va pune pe identificarea soluЮiiloră deă reducereaă num ruluiă deă
persoaneădecedateăşiăalăpersoanelorăgravăr niteădinăurm toareleăcategoriiăcuăriscăcrescut:
› participan iălaătraficăvulnerabiliă(pietoni,ămopedişti,ămotociclişti,ăbiciclişti);ă
› vârste cu risc crescut:ăcopii,ătineriăcuăvârsteăîntreă18ăşiă25ădeăani,ăpersoaneăvârstnice.
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Capitolul 6. OBIECTIVE
Obiectivulăgeneralăalăprezenteiăstrategiiăesteădeăreducereaă laăjum tateăaănum ruluiă
deădeceseădinăaccidenteărutiereăpân ăînăanulă2020ăfaЮ ădeăanul 2010, astfel încât în
anulă2020ăs ăseăînregistrezeăcelămultă1188ădeădecese,ăfaЮ ădeă2377ăînă2010.
ObiectivulăprezenteiăstrategiiăesteăcaăRomâniaăs ădevin ăoă ar ăsigur ădinăpunctădeăvedereă
ală traficuluiă rutieră pentruă cet eniiă ei,ă pentruă investitoriă şi turişti,ă pentruă ceiă careă oă
tranziteaz ,ă prină reducereaă progresiv ,ă înă perioadaă 2016ă - 2020,ă aă num ruluiă victimeloră
accidentelor rutiere, pentru a ne putea înscrie în graficul comun stabilit de statele membre
UE,ăînăperspectiv ,ănum rulăcelorădeceda iăsauăr ni iăgravăînăsistemulădeătransportărutieră
trebuindă s ă fieă redusă câtă maiă aproapeă deă zeroă astfelă încâtă nivelulă deă riscă înă sistemulă deă
transportă rutieră s ă fieă celă pu ină laă felă deă sc zută caă înă oriceă altă sistemă ală vie iiă socialeă şiă
economiceăînăcondi iiănormale.
Obiectivele strategice ale acestui document sunt strâns legate, pe de-oăparte,ădeăobliga iileă
peă careă Româniaă leă areă caă stată membruă ală Uniuniiă Europeneă şiă careă rezult ă dină
documenteleăComisieiăEuropene,ăiar,ăpeădeăalt ăparte,ădeărealit ileăimediatăînconjur toareă
şiădeăincidenteleăsauăevenimenteleădinădomeniulăsiguran eiărutiere.
R spunzândă laă invita iaă Comisieiă Europene,ă deă aă întreprindeă ac iunileă necesareă pentruă
atingereaă obiectivuluiă centrală ală strategiei,ă acelaă deă aă reduceă num rulă persoaneloră
decedateă înă accidenteă rutiere,ă auă fostă prev zute,ă acoloă undeă eraă oportun,ă propuneriă
legislative,ă şiă auă fostă reiterateă mijloaceleă şiă solu iileă legaleă privindă alocareaă resurseloră
necesareă înă vedereaă implement riiă unuiă plană coerentă şiă eficientă dină punctă deă vedere al
costuriloră pentruă punereaă înă practic ă aă orient riloră pentruă politicaă deă siguran ă rutier ă
2011-2020, în special propunându-seăcentrareaăimplement riiăpeăschimbulădeăexperien ă
şiă celeă maiă buneă practici,ă peă îmbun t ireaă colect riiă datelor,ă elaborarea unor programe
sectorialeădeăsiguran ăceădecurgădinăprogramulăvalabilăpentruăperioadaăpentruăcareăaăfostă
elaborat ă strategia,ă deă preluareă aă legisla ieiă europeneă înă materieă deă siguran ă rutier ă şiă
elaborareaă unoră campaniiă deă informare,ă sensibilizareă şiă asigurare a punerii în aplicare a
m surilorăpropuse,ăcoordonateălaănivelăna ionalăădeăCISR
6.1
6.1.1

Înt rireăşiăcoordonareăinstitu ional
Îmbun t ireaă sistemuluiă deă managementă integrată ală serviciiloră specializateă deă
urgen ăcareăintervinăînăcazulăaccidentelorărutiere

ÎnăConcluziileăConsiliuluiăUniuniiăEuropeneăprivindăsiguran aărutier ăesteăsubliniatăfaptulă
c ă exist ă nevoiaă stringent ă deă aă seă acordaă oă aten ieă deosebit ă reduceriiă num ruluiă deă
persoaneă r niteă înă urmaă accidenteloră rutiere,ă pentruă conformitateă cuă Declara iaă deă laă
Moscovaădină20ă noiembrieă2009ăşiăaăRezolu ieiă Adun riiă GeneraleăaăONUădină2ă martieă
2010.
Deă asemenea,ă Consiliulă Uniuniiă Europeneă sprijin ă elaborareaă uneiă defini iiă comuneă aă
termenuluiă persoaneă r niteă şiă esteă deă acordă cuă obiectivulă principală privindă siguran aă
rutier ,ă deă reducereă aă v t m riloră corporale,ă şiă sus ineă elaborareaă uneiă strategiiă deă
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îmbun t ireăaăinterven iilorădeăurgen ăînăcazuriădeăaccidenteăşiădeăreducereăaăv t m riloră
corporale,ăprecumăşiădeăreabilitareăprinăintermediulăserviciilor post traumatice.
ŞiăpentruăRomâniaărealizareaămanagementuluiăintegratăalăserviciilorăşiăresurselorăesteădeă
importan ămaxim ăpentruămicşorareaătimpilorădeăinterven ieăînăcazădeăurgen ăşiăpentruă
sporireaăcalit iiăinterven iei.
a.ăServiciulădeăTelecomunica iiăSpecialeă
Româniaă aă implementat,ă prină Direc iaă pentruă Apelă Unică deă Urgen ă dină cadrulă STS,
SNUAU,ă oă platform ă unic ă deă comunica iiă şiă ITă careă asigur ă laă nivelă na ională accesulă
popula ieiă laă num rulăunicăeuropeanădeăurgen ă 112ăşiă careăpuneă laădispozi iaăagen iiloră
specializateădeă interven ie,ăună mediuă comunădeăoperareăpermisivăutiliz riiăcuă maiă mult ă
eficien ăaăresurselorămaterialeăşiăumaneăînăsolu ionareaăurgen elor,ăasigur riiăcooper riiă
întreăagen iileă specializateădeă interven ie,ăconstituindăastfel,ăună instrumentăutilăalăactuluiă
managerialăînărezolvareaăsitua iilorădeăurgen .
Pentruă furnizareaă serviciuluiă deă urgenl ă 112,ă SNUAUă esteă compusă dină Centreleă uniceă
pentruă apeluriă deă urgen ă aflateă înă coordonareaă STSă şiă dină Dispecerateleă deă urgen ă /ă
Dispecerateleă integrateă deă urgen ă aflateă înă coordonareaă agen iiloră specializateă deă
interven ieă definiteă prină „structurileă autorit iloră administra ieiă publice,ă careă auă rolulă deă
interven ieă imediat ă pentruă solu ionareaă urgen eloră în domeniulă ambulan ei,ă SMURD,
poli iei,ă jandarmeriei,ă serviciiloră publiceă profesionisteă şiă voluntareă pentruă situa iiă deă
urgen ,ă inclusivă SMURD, contra-terorismului,ă precumă şiă alteă structuriă stabiliteă prină
hot râreăaăGuvernului”,ăorganizateălaănivelădeăreşedin ădeăjude ,ălaănivelulămunicipiuluiă
Bucureştiăşiălaănivelulămunicipiilorăşiăoraşelorăsauăacoloăundeăesteănecesar.
În conformitate cu ETSI25,ăSNUAUărealizeaz ădou ăstructuriăfunc ionale:
a)ăoăstructur ăintegrat ădistribuit ,ăînăcareăcentrulăunicăpentru apeluriădeăurgen ătransfer ă
apelurileă deă urgen ă şiă dateleă asociateă laă dispecerateleă deă urgen ă aleă agen iiloră
specializateădeăinterven ie,ăsituateăînăsediiădiferite,ăpropriiăagen iilor;
b)ă oă structur ă integrat ă centralizat ,ă înă careă centrulă unică pentru apeluriă deă urgen ă şiă
dispecerateleă deă urgen ă aleă age iiloră specializateă deă interven ieă suntă realizateă fizică înă
acelaşiăsediu,ăsubăformaăunuiădispeceratăintegratădeăurgen .
Centreleă pentruă apelă unică deă urgen ă auă autonomieă func ional ă laă nivelă deă jude şiă potă
r spundeăparticularit iloră locale,ăresponsabilitateaă interven ieiă fiindă înăsarcinaăagen iiloră
specializateă deă interven ie.ă SNUAU,ă potrivită flexibilit iiă deă careă dispuneă înă structur ă şiă
func ionare,ăesteăcapabilă s ăr spund ăoric ruiă modădeăorganizareăşiăreglementareăpentruă
interven ieăalăacestorăagen ii.
Înă prezent,ă înă maiă multeă jude eă aă fostă realizat ă colocareaă dispecerateloră deă urgen ă aleă
serviciilorădeăambulan ăcuădispecerateleădeăurgen ăaleăInspectoratuluiăpentruăSitua iiădeă
Urgen ă– SMURD ob inându-seăastfelăoăcoordonareăunitar ,ăintegrat ,ălaănivelulăactuluiă
medicală şiă implicită oă utilizareă eficient ă aă resurselor,ă faptă ceă vaă determimaă extindereaă
moduluiă deă operare.ă Totodat ,ă prină demersurileă ini iateă deă c treă autoritateaă public ă
25
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central ăpentruăafaceriă interneăşiăuneleăadministra iiă localeă vorăfiărealizateăspa iiătehniceă
careă s ă permit ă func ionareaă dispecerateloră deă urgen ă înă aceeaşiă loca ieă (colocate),ă
creându-seă astfelă condi iileă extinderiiă moduluiă deă operareă înă cadrulă unoră dispecerateă
integrateădeăurgen .
Înăconcluzie,ădemersurileă imediateăvizeaz ăatâtăasigurareaă func ionalit iiă într-unăă spa iuă
comună prină realizareaă coloc riiă dispecerateloră deă urgen ă câtă şiă înă modă integrat,ă prină
unificareaă dispeceriz riiă resurseloră peă domeniiă deă interven ieă (medical,ă ordineă public ă
ş.a.).ă Într-oă alt ă perspectiv ,ă printr-oă restructurareă laă nivelulă agen iiloră specializateă deă
interven ie,ăpoateăfiărealizat ăoăintegrareălaănivelulărolurilorăexistenteăînăsistemăastfelăîncâtă
oricareădispecerăs ăpoat ădispune de orice categorie sau categorii de resurse potrivite a fi
alocateăurgen eiăsemnalate.
b.ăCoordonareaăopera ional ăaăinterven iilorăintegrate
Platformaă oferit ă deă SNUAUă asigur ă premisaă interoperabilit iiă şiă cooper riiă serviciiloră
deăurgen ădarălipsa exerci iuluiăcomunădeăcooperareăimpuneăcreareaăuneiăproceduriăşiăaă
unuiă managementă integrată ală interven iei.ă Laă oraă actual ă exist ă acteă normativeă careă
reglementeaz ă interven iileă integrate,ă ex.ă SMURDă - Pompieri, sau care la nivelul
autorit Юilor publice centrale pentru afaceri interne Ьiă pentruă s n tateă reglementeaz ă
interven iaă prină folosireaă elicopterului,ă numeroaseă protocoaleă deă colaborareă şiă
metodologii de cooperare inter-institu ional .
Conform Metodologiei privind cooperarea agenЮiilor specializate de intervenЮie în cazul
urgenЮelor primite prin SNUAU 112, în cazul urgenЮeloră careă necesit ă acЮiunea mai
multor agenЮii, operatorul 112 transmite evenimentul la toate dispeceratele de urgenЮ ăaleă
agenЮiilor implicate, în sistem de conferinЮ ă Ьiă acord ă prioritate agenЮiei stabilite prin
indexul de incidente-cooperareă caă responsabil ă cuă naturaă cazuluiă respectiv.ă Odat ă cuă
transferulă leg turiiă esteă transferat ă Ьi funcЮia de coordonator al conferinЮei.ă Dup ă
preluarea urgenЮei dispecerul agenЮiei devine din acel moment coordonatorul conferinЮei.
Orice informaЮieăulterioar ăprimit ăulteriorăreferitoareălaăcazulăsemnalatăvaăfiătransferat ă
tuturor agenЮiilor implicate în soluЮionarea urgenЮei semnalate.
Esteă necesară caă toateă institu iileă cuă competen eă deă interven ieă înă cazuriă deă urgen ă s ă
construiasc ă schemeă deă interven ieă multă maiă clare,ă delimitateă conformă atribu iiloră
specificeăacestorăautorit i,ăcareăs ăspecificeăprotocolulăinterven iilorăintegrate,ăs ăunificeă
standardeleă deă formareă şiă s ă corelezeă procedurileă deă interven ieă aleă tuturoră acestoră
institu iiă pentruă aă asiguraă interven iiă rapide,ă coerenteă şiă deă ceaă maiă bun ă calitate.ă Seă
impuneă stabilireaă obligativit iiă deă aă participaă laă stagiiă deă formareă şiă laă exerci iiă deă
simulareă practic ă comuneă aleă personalului cuă atribu iiă înă domeniuă dină institu iileă
men ionate.
c. Dezvoltarea bazei materiale
Esteă necesar ă achizi iaă deă noiă elicoptere,ă autospecialeă deă descarcerare,ă echipamentă
medical,ăechipamentădeătelecomunica iiăpentruăasigurareaăuneiă leg turiăpermanenteăîntre
echipeleă deă primă ajutoră sauă ambulan eă şiă unit ileă deă primiriă urgen eă aleă spitalelor,ă
echipamentă deă telecomunica iiă (terminaleă radio,ă receptoareă şiă controlereă GPS) şiă
asigurareaădeăcanaleăradioăpentruăcooperareaăserviciilorădeăinterven ie,ăreabilitareaătehnic ă
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a actualelor echipaje integrate, achiziЮionarea de autospeciale de politie dotate cu
echipamente pentru semnalizarea si cercetarea locului producerii accidentelor rutiere,
crearea unor noi puncte de operare aeromedicala prin colaborare între spitale jude eneădeă
urgen şiăInspectoratulăGeneralădeăAvia ie.
d. Dezvoltarea unui sistem integrat de informaЮii Ьi date statistice
Pentru coerenЮa Ьi eficacitatea acЮiunilor din domeniile prevenirii accidentelor, a
intervenЮieiă laă accidente,ă aă asist riiă postă accidentă dară Ьi din sfera acЮiunilor juridice
declanЬateăcaăurmareăaăaccidentelorărutiere,ăesteănecesar ăcreareaăunuiăsistemăintegratădeă
informaЮii legate de accidente, inclusiv prin crearea unor registre deătraum .
De asemeneaă trebuieă avut ă înă vedereă cooperareaă internaЮional ă înă scopulă aplic riiă
sancЮiunilor la regimul circulaЮiei rutiere, prin schimbul de informaЮii despre abateri,
autorii acestora Ьi deЮin toriiă vehiculelor,ă întreă autorit Юile competente în domeniu din
celelate state membre ale Uniunii Europene.
e. Adoptarea sistemului MAIS
În vederea stabilirii în viitor a unor Юinteă numericeăprivitoareălaăreducereaă num ruluiădeă
r niЮiă gravă dină accidenteleă rutiere,ă nuă doară privitoareă laă reducereaă num ruluiă deă decese,
este necesar ca în concordanЮ ă cuă celelalteă stateă membreă aleă Uniuniiă Europeneă s ă fieă
adoptat sistemul MAIS. Acest sistem va permite cuantificarea unitar ă aă num ruluiă deă
r niЮiăgravădeăc treăunit Юile medicale de primire a urgenЮelor.
6.1.2 Înt rireaăcapacit Юii instituЮionale
a.ăÎnt rireaăroluluiăConsiliuluiăInterministerialăpentruăSiguranЮ Rutier
Creareaă unuiă mediuă careă s ă asigureă ună gradă ridicată deă siguranЮ ă rutier ă esteă înă
responsabilitatea Guvernului României, instituЮia care are toate atribuЮiile Ьi
responsabilit Юile pentru siguranЮa Ьiăbineleăsociet Юii.
Pentruă aă îmbun t iă concentrareaă ac iuniloră peă siguran aă rutier ,ă Guvernulă Românieiă ară
trebuiăs ăasigureăună nivelăridicatădeăangajamentăpolitică înă vedereaăreduceriiăaccidenteloră
rutiere prin sprijinirea organului principal – CISRăşiăaăgrupuluiădeăexperЮi din subordinea
acestuia - DPISR.
Siguran aărutier ăesteămultidisciplinar ăşiăimplic ămaiămulteăorganizaЮii guvernamentale,
astfelăc ăGuvernulăRomânieiăarătrebuiăs ăjoaceăunărolăprincipalăînăini ierea,ăorganizareaăşiă
coordonareaăeforturilorăna ionaleăprivindăsiguran aărutier .
Activit ileăorganelorădeăspecialitateăguvernamentaleăimplicateăînăsiguran aărutier ătrebuieă
s ă fieă complementareă şiă coordonareaă trebuieă dezvoltat ă laă toateă nivelurile,ă inclusiv la
nivelăregionalăşiălocal.ăEsteăimportantăs ăseăasigureăc ăsuntăstabiliteămecanismeăsuficienteă
şiă durabileă pentruă finan areaă siguran eiă rutiere.ă Înă acelaşiă timp,ă ună cadruă ra ională deă
alocareă aă resurseloră permiteă oă justificareă strategic ă solid ă pentruă investi iiă înă domeniulă
siguran eiă rutiere,ă bazat ă peă rentabilitateă şiă analizeă costuri-beneficii. Pentru a atinge
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obiectiveămaiăambi ioaseădeăperforman ,ăesteănecesarăs ăfieăstabiliteăsurseădeăfinan areăşiă
mecanisme noi.
Unul dintre obiectivele acestei strategii este acela de a consolida rolul CISR ca organ
principală înă materieă deă siguran ă rutier ă permi ându-iă s -şiă direc ionezeă eforturileă înă
domeniulă siguran eiă rutiere.ă Acestaă ară trebuiă s ă coordonezeă activit ileă înă materieă deă
siguran ă rutier ă peă orizontal ,ă întreă institu iiă na ionaleă şiă departamenteleă sale,ă şiă peă
vertical ,ăîntreăCISRăşiăjude e,ămunicipalit iăşiăalteăinstitu iiălocale.
Angajamentulă politică esteă importantă pentruă caă acestă obiectivă s ă reuşeasc ,ă prină urmare,ă
este necesar angajamentul personal Ьi public al miniЬtrilor din componenЮa CISR cu
privireălaăreducereaănum ruluiădeăvictimeădinăaccidenteărutiere.ăÎnăplusăarătrebuiăstabiliteă
Ьi prevederi clare legate de funcЮionareaăCISR.ăAstfel,ăminiştriiăarătrebuiăs ăseăîntâlneasc ă
la fiecare 6 luni pentru a stabili sarcini Ьi a aproba documentele de activitate ale DPISR.
Esteăprinăurmareănecesarăs ăexisteăoălegisla ieăclar ăşiăfunc ional ăînămaterieădeăsiguran ă
rutier ă în România. În plus, alocarea Ьi obЮinereă unoră resurseă financiareă suficienteă şiă
durabileă pentruă aă men ineă îmbun t irileă dină domeniulă siguran eiă rutiereă ară trebuiă s ă fieă
garantat ă peă termenă lung.ă Reglement rileă înă vigoareă privindă CISRă ară trebuiă revizuiteă
pentruă aă asiguraă responsabilit iă clară definiteă şiă oă configurareă corespunz toareă aă acestuiă
organism,ă inclusivă rolulă CISRă şiă DPISRă şiă ală membriloră s i,ă precumă şiă rolulă laă nivelă
jude eanăşiălocal.
b.ă Îmbun t Юireaă continu ă aă sistemuluiă deă intervenЮie la accidente Ьi a asistenЮei
medicale de urgenЮ
Interven iaădeăurgen ălaăloculăaccidentelor areăcaăscopăreducereaăgravit iiăconsecin eloră
v t m riiăodat ăceăaăavutălocăunăaccidentădeăcircula ie.ăComisiaăEuropean ăaăafirmatăc ă
maiămulteămiiădeăvie iăarăputeaăfiăsalvateăînăUEăprinăîmbun t ireaătimpilorădeăr spunsăaiă
serviciiloră deă urgen ă şiă aă altoră elementeă deă îngrijireă post-impact în caz de accidente
rutiere.
Pentru a asigura un nivel ridicat al serviciilor de urgenЮ ,ă trebuieă asigurat ă finan areaă
pentru opera ionalizareaăcomplet aăparculuiădeăambulan e,ăprinăaceastaăasigurându-se un
nivel ridicat Ьi promt al serviciilor de urgenЮ .
Serviciul spitalicesc trebuie de asemenea avut în vedere, mai ales pentru minimalizarea
factorilor de risc, care ar putea include lipsa de personal medical instruit în mod adecvat,
înă specială înă ceeaă ceă priveşteă medicinaă deă urgen ă şiă gestionareaă traumelor,ă precumă şiă
lipsa de echipament medical adecvat, atât în ariile urbane,ă câtă şiă înă celeă maiă izolate
comunit Юi.

6.2

Factorul uman înăsiguran aărutier ă

6.2.1 Int rireaăroluluiăeduca ieiărutiereăşiăaăcampaniilorădeăsensibilizareăşiăconştientizare:
Strategiaă Na ional ă deă Siguran ă Rutier ă plaseaz ă înă centrulă aten ieiă sale,ă dup ă modelulă
european, participantul la trafic, care este consideratăprincipalaăverig ăînălan ulărealiz riiă
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siguran eiărutiere.ăDinăacestădocumentărezult ăfaptulăc ăeficacitateaătuturorăcomponenteloră
politiciiădeăsiguran ărutier ădepindeă înăceleădinăurm ădeăcomportamentulăparticipan iloră
la trafic. Din acest motiv consider măc ăesteăimportantăs ăseăacordeăprioritateăeduca ieiăşiă
form riiă continue,ă ună accentă deosebită punându-se pe formarea copiilor, tinerilor Ьi a
conduc torilorăautoăîncep tori.
a. Reglementarea Planului naЮional de educaЮieărutier
Eforturile statelor europeneăînădomeniulăeduca ieiărutiereăseăaxeaz ăpeăideeaăuneiăeduca iiă
continue de-aă lungulă întregiiă vie i,ă nivelurileă succesiveă deă formareă aă abilit iloră şiă
competen elorărutiereăfiindăintegrateăînăcadrulăuneiăstrategiiăcoerenteădeăeduca ieărutier .ă
Educa iaă societ Юii în ceea ce priveЬte prevenirea riscului rutier începe din perioada
copilariei,ăcontinu ăpe tot parcursul vieЮii Ьi seărealizeaz ăprinăcampaniiădeă informareăşiă
educare organizateă deă autorit Юileă cuă responsabilit Юi în domeniu, cât Ьi de organiza iiă
nonguvernamentale.ă Înă acestă sens,ă esteă necesar ă elaborareaă Ьi implementarea Planului
naЮional de educaЮieărutier ,ăcareăs ăcuprind ăurm toareleăcomponente:
a) Componentaă Aă ”educaЮiaă rutier ă înă Ьcoal ”ă destinat ă preЬcolarilor Ьi
elevilor din sistemulă deă înv Ю mântă preuniversitară necesit ă oă abordareă complex ,ă
coerent ,ă continu ă susЮinut ă atâtă deă ună cadruă legală adecvată Ьi racordat la realitatea
existent ,ăcâtăЬi de un parteneriat instituЮionalăeficient.ăAstfelăseărecomand :ă

asigurareaăcontinuit Юii educaЮiei rutiere Ьi la nivel liceal (având în vedere
gradul de risc asociat vârstei adolescenЮei/presiunii grupului/etc. Ьi obЮinerea permisului
de conducere la împlinirea vârstei de 18 ani) prin modificarea OUG. 195/2002 cu
modific rileăЬiăcomplet rileăulterioare;ă

formareaă continu ă aă cadreloră didacticeă implicateă înă educaЮiaă rutier ă prină
intermediul cursurile de formare realizate Ьi acreditate în baza unui parteneriat MENCЫ –
MAIă(avândăînăvedereăpreg tireaădeăspecialitateăЬi expertiza reprezentanЮilor MAI);

multiplicarea obiectelor de studiu opЮionale centrate pe problematica
educaЮiei rutiere Ьi elaborarea suporturilor educaЮionale de curs/materialelor didactice
auxiliare;
b) Componentaă Bă „înă media” careă seă adreseaz ă prină intermediulă mesajeloră
mediaădeăutilitateăpublic ătuturorăcategoriilorădeăparticipan iălaătrafic,ămaiăalesăcelorămaiă
vulnerabile dintre acestea (copii, tineri 18-25ăani,ăvârstnici,ăpietoni,ă biciclişti,ă mopediştiă
Ьi motocicliЬti). ComponentaăBăreprezint ăplanulădeăasigurareăaăpermanen eiăcampaniiloră
deăcomunicareăşiăsensibilizareăaăpublicului,ăcuăajutorulămass-mediei.
În plus formatul media al Ьtirilorăprivindăaccidenteleătrebuieăîmbun t Юit. La acest
moment Ьtirile de tipul nou recordădeăvitez ăpeăautostradaă... sau nouărecordădeăvitez ă
în BucureЬti nuă facădecâtăs ăinstigeă laă înc lcareaălegiiă Ьiăs ăpotenЮeze acЮiuni lipsite de
responsabilitateădinăparteaăunorăconduc toriăauto.
c) Componentaă Că „pentruă activitateaă profesional ”ă care seă adreseaz ă
persoaneloră expuseă risculuiă deă accidentă rutieră înă cadrulă desf Ьur riiă activit Юii
profesionale.ăPreg tireaăînăcadrulăacesteiăcomponenteătrebuieăefectuat ădeăc treăangajator,ă
înă cadrulă procesuluiă deă instruireă aă personaluluiă înă domeniulă securit Юii Ьiă s n t Юii în
munc .ăIntroducereaăacesteiăcomponenteăareăînăvedereăfaptulăc ăpentruăpersoaneleăexpuseă
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traficului rutier în timpul îndeplinirii îndatoririlor de serviciu, accidentul rutier poate fi
consideratăaccidentădeămunc ăcuătoateăimplicaЮiile legale, sociale Ьi materiale asociate;
d) Componentaă Dă „infrastructuraă lizibil ”ă careă seă adreseaz ă tuturoră
participanЮilor la trafic Ьiăcareăesteăpus ăînăaplicareădeăc treăadministratorul drumului prin
intermediul mesajelor şiă indicatoarelor de informare cu privireă laă folosireaă corect ă Ьi
adecvat ă aă infrastructuriiă (veziă modulă aleatoriuă înă careă seă circul ă peă drumulă na ională
Bucureştiă- Bac u);
e) Componentaă Eă „preg tireaă conducatoriloră auto” privitoare la conducerea
preventiv ă careă esteă pus ă înă aplicareă înă cadrulă preg tiriiă Ьiă examin riiă pentruă obЮinerea
permisului de conducere.
b.ă Îmbun t Юireaă programeloră na ionaleă deă comunicareă privindă siguran aă rutier ă
printr-oămaiăbun ăcoordonareăЬi printr-oădesf Ьurare a acestora în mod permanent
Al turiă deă construirea uneiă infrastructuriă rutiereă sigure,ă esteă important ă prevenireaă
accidentelorărutiereăprinăeduca iaătuturorăcelorăimplica iăînătrafic,ăindiferentădeăvârst ăsauă
profesie,ă înă acestă scopă fiindă necesar ă intensificareaă şiă profesionalizareaă comunic riiă şiă
inform riiă privindă siguran aă rutier ,ă ă printr-oă maiă mareă implicareă logistic ă şiă material .ă
Astfelădeăprogrameăarătrebuiăs ăaib ălocăcuătitluăpermanent,ăînăbazaăuneiăaloc riăbugetareă
permanente,ă careă s ă permit ă prezentareaă mesajelor,ă dină punctă deă vedereă ală spaЮiului Ьi
timpului, astfel încât impactul asupra grupului Юint ăs ăfieămaxim.
MembriiăCISRăarătrebuiăs ăcoordonezeăcampaniileăna ionaleădedicateăsiguran eiărutiereăşiă
s ă gestionezeă activitateaă deă comunicareă înă domeniulă siguran eiă rutiereă adresat ă
autorit ilorăşiăfactorilorădeădecizieăpolitic .
Preg tireaă strategieiă pentruă campaniiă bazat ă peă factoriă deă risc,ă pentruă aă elaboraă ună plană
pentruă campaniiă regulateă deă siguran ă rutier ă şiă detaliereaă acestuiaă deă c treă fiecareă
autoritateă responsabil ă şiă alocareaă unuiă bugetă specifică pentruă campaniileă deă siguran ă
rutier ăarătrebuiăs ăfieăpreocupareaăpermanent ăînăacestăsector.
Dezvoltareaă unuiă plană nouă pentruă campaniiă regulateă deă siguran ă rutier ă şiă detaliereaă
acestuiaădeăc treăfiecareăautoritateăresponsabil ăsuntănecesare. În acest sens, în trimestrul
al IV-leaă ală fiec ruiă an,ă DPISRă propuneă CISRă planulă deă asigurareă aă permanen eiă
campaniilorădeăcomunicareăşiăsensibilizareăaăpublicului,ăcuăajutorulă mass-mediei, pentru
anulăurm tor.
Al turiă deă institu iileă publice,ă potă fiă invitateă s ă participeă caă parteneri,ă înă cadrulă
campaniilor,ăorganiza iileănon-guvernamentaleăşiăcompaniileăprivateăcareăsuntăactiveăşiăauă
responsabilit iăsocialeăasumateăînădomeniulăsiguran eiărutiere.
c.ăÎmbun t Юirea educaЮiei rutiere a tinerilor
În domeniul educaЮieiărutiereăaătinerilorăesteănecesar ăînfiin areaăunuiăprogramăregulatădeă
finan areă pentruă dezvoltareaă facilit iloră deă instruireă aă copiiloră şiă tineriloră înă materieă deă
siguran ărutier ,ăînăspa iiăidentificateădeăautorit ileăpubliceălocale.
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d.ăReabilitareaă şiăconsiliereaăconduc torilorădeăautovehiculeăcuăabateriăgraveădeălaă
normele circulaЮiei rutiere, comise în mod repetat
Promovareaă ini iativeloră legislativeă pentruă introducereaă programeloră deă conducereă
preventiv ăşiădeăconsiliereăpsihologic ăînăcazulăconduc torilorădeăautovehiculeăcuăabateriă
grave de la normele circulaЮiei rutiere, comise în mod repetat.
Seă vaă creaă cadrulă legală pentruă ini iereaă şiă finan areaă unoră programeă complexeă deă
reabilitareăpentruăşoferiiăcuăabateriărepetate, cu permis suspendat sau anulat, pornind de la
premisaă c ă acesteă persoaneă ară trebuiă recuperate,ă maiă alesă înă cazulă conduc toriloră autoă
profesioniЬti.ăAcesteăprogrameăvorăfiăvoluntareăsauăobligatoriiăşiăseăvorăbazaăpeăfaptulăc ă
înc lc rileă repetateă aleă legisla ieiă rutiereă nuă suntăcauzateă atâtă deă necunoaştereaă reguliloră
sauădeăproblemeădeăinaptitudineăpsihomotorieăsauămedical ,ăciămaiădegrab ădeăatitudineaă
conduc toriloră auto.ă Acesteaă potă fiă corectateă maiă alesă prină consiliereă psihologic ă şiă
programe de conducereăpreventiv ăşiădeăschimbareăaăcomportamentelorăcelorăcareăîncalc ă
prevederileă legale.ă Înă cazulă conduc toriloră autoă careă conducă subă influenЮaă b uturiloră
alcoolice sau a substanЮelor psihotrope, de asemenea, ar trebui avute în vedere cel puЮin
acЮiuni de asistareăădeătipulă„briefăinterventions”,ăefectuateădeăpersonalăspecializat.
6.3

Formareaăînădomeniulăsiguran eiărutiere

6.3.1 Crearea de programe universitare, post-universitareă şiă deă formareă înă domeniulă
siguran eiă rutiere,ă înă conformitateă cuă legislaЮia în vigoare Ьi cu standardele
ARACIS
Pentruăîmbun t ireaăexpertizeiăînădomeniulăsiguran eiărutiere,ăesteănecesar ăpromovareaă
programeloră deă studii,ă deă formareă ini ial ă şiă continu ă înă domeniulă siguran eiă rutiere.ă
Printreă form rileă ini ialeă sauă postă universitareă potă fiă men ionateă programeleă pentruă
ingineriiă deă trafic,ă acesteă programeă urmândă aă fiă introduseă deă c treă universit i,ă înă
parteneriatăcuăinstitu iiăcareăpotăoferiăspecialiştiădinăaceast ăzon ădeăactivitateăşiăîmpreun ă
cuă institu iiă careă potă utiliza ulterioră capacitateaă deă expertiz ă nouă creat .ă Printreă
programeleădeăformareăcontinu ăcareăpotăfiăavuteăînăvedereăsuntăceleăpentruăauditoriiădeă
siguran ărutier ăşiăpentruăexper iiătehniciăjudiciari.ăă
Înă cadrulă programeloră universitareă deă preg tireă aă studen ilor,ă potă fiă integrateă moduleă deă
expertiz ă tehnic ă aă accidentelor,ă legislaЮia privind circulaЮia pe drumurile publice Ьi
legislaЮieă specific ă dină domeniulă transportuluiă rutier,ă mobilitateă urban ,ă reconstituireaă
accidentelor de circulaЮie, psihologia transporturilor.
Finan areaă proiecteloră institu iiloră deă înv mântă superioră şiă aleă celoră dină subordineaă
autorit Юii publice centrale pentru educaЮie naЮional ăseăvaăfaceădinăveniturileăpropriiăsauă
externe,ădup ăcaz.
6.3.2 Îmbun t ireaă calit Юiiă cercet riiă laă locul accidentului Ьi a expertizelor tehnice
judiciare prin:
a) Îmbun t ireaă capacit iiă deă cercetareă laă loculă accidentului.ă Înă prezent,ă cercetareaă laă
loculăaccidentului,ăînăcazulăaccidentelorăsoldateăcuăv t m riăcorporaleăesteăoăobliga ieăceă
revine organelorădeăpoli ie,ăceăpresupuneăprelevareaăşiăconsemnareaătuturorăurmelorăşiăaă
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mijloaceloră materialeă deă prob ,ă condi ieă imperiosă necesar ă pentruă stabilireaă ulterioar ă aă
vinov ieiă persoaneloră careă auă generată stareaă deă pericolă careă aă condusă laă producereaă
accidentelor.ă Caă oriceă activitate,ă şiă aceastaă poateă fiă supus ă perfec ion riiă înă sensulă
creЬteriiă calit Юii actelor procedurale,ă prină îmbun t ireaă dot riiă tehniceă şiă metodeloră
destinateăcercet riiăaccidentelorărutiere.
b)ă Deă asemenea,ă seă impuneă perfec ionarea activit iiă deă expertiz ă tehnic ă judiciar ă prină
aplicareaă metodeloră moderneă deă reconstruc ieă aă parametriloră cinematiciă şiă dinamiciă
caracterizan iăaiăconflictelorărutiereădeăc treăexper iiătehniciăjudiciari.
6.3.3 Îmbun t ireaă practiciiă judiciareă prină introducereaă înă programeleă deă preg tireă aă
magistra iloră aă unoră tematiciă generale,ă necesareă uneiă corecteă în elegeriă aă
aspectelor ce Юin de accidentele rutiere Ьi care nu aparЮin domeniului juridic.
Seă impuneă identificareaă c iloră deă formareă aă magistra iloră careă solu ioneaz ă dosareă
referitoareă laă accidenteleă rutiere,ă necesareă pentruă îmbun t ireaă actuluiă deă justi ieă înă
aceste cauze.
6.4

Îmbun t ireaăevalu riiămedicaleăşiăpsihologice

6.4.1 Îmbun t ireaă evalu riiă medicaleă şiă psihologiceă pentruă ob inereaă permisuluiă deă
conducere auto
Evaluareaămedical ăaăcandida ilorăvaăurm riărealizareaăunorăeviden eăintegrateădinăpunctă
deă vedereă medicală pentruă func iileă careă concur ă laă siguran aă rutier ,ă careă s ă poat ă fiă
accesateădeăto iăactoriiă implica iă(mediculădeă familie,ă mediciiă specialişti examinatori din
ComisiaădeăMedicalaăşiăPsihologic ădeăSiguran aăTransporturilor,ăetc.).
Evaluareaăpsihologic ăaăcandida ilorăvaăurm ri:
a) stabilireaă profiluluiă psihologică ală candidatuluiă deă c treă oă persoan ă autorizat .ă
Rezultatulăevalu riiăvaăputeaăcondi ionaăaccesulălaăşcolarizareăalăcandida ilorăcareă
prezint ă riscuriă comportamentaleă majoreă pentruă propriaă persoan ă sauă pentruă
ceilal iă participan iă laă trafică şiă vaă staă laă bazaă consilieriiă candidatuluiă şiă /ă sauă aă
form riiăpersonalizateăînăcadrulăşcolilorădeăşoferi.ăConcluziileăevalu riiăvorăînso iă
dosarulăcandidatuluiălaăexaminareaăînăvedereaăob ineriiăpermisuluiăauto;
b) introducereaă programeloră deă conducereă preventiv ,ă deă consiliere/reabilitareă
psihologic ăpentruăşoferiiăcareăîncalc ăprevederileălegaleăprivitoareălaăvitez ăşiălaă
conducereaă subă influențaă b uturiloră alcoolice,ă programeă deă consiliere-reeducare
post-evenimentă deă circula ie,ă precumă şiă responsabilizareaă prină legeă aă celoră
implica iăînăeliberareaăavizelorămedicaleăşiăpsihologice.
6.4.2 Îmbun t ireaă evalu riiă medicaleă șiă psihologiceă aă persoaneloră cuă funcțiiă careă
concur ălaăsiguranțaăcirculației
Privitoră laă evaluareaă medical ă șiă psihologic ă aă persoaneloră cuă funcțiiă careă concur ă laă
siguranțaăcirculației,ăurm toareleăaspecteăvorăfiăavuteăînăvedereăînăpermanenț :
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a) actualizareaăperiodic ăa baremelorădeăevaluareămedical ășiăpsihologic ăaplicabileă
diferitelorăcategoriiădeăpersoaneăcuăfuncțiiăcareăconcur ălaăsiguranțaăcirculației și
b) îmbun t țireaă securit țiiă șiă aă controluluiă activit țiiă unit țiloră careă efectueaz
evaluarea medical ă șiă psihologic ă aă persoaneloră cuă funcțiiă careă concur ă laă
siguranțaă circula iei,ă prină implicareaă specialiștiloră înă domeniu,ă în scopul
elimin riiă posibilit țiloră deă obținereă aă avizeloră medicaleă și psihologice în mod
fraudulos.
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6.5

Instruireăşiăexaminare

6.5.1 Îmbun t ireaăcalit iiăinstruiriiăoferiteădeăşcolileădeăşoferiăşiăcentreleădeăpreg tireă
Ьi perfecЮionareă profesional ă aă personaluluiă deă specialitateă dină domeniulă
transportului rutier
Examinareaă candida iloră laă ob inereaă permisuluiă deă conducereă esteă ună factoră importantă
careă contribuieă laă siguran aă rutier ,ă reprezentândă evaluareaă cunoştin eloră acumulate,ă aă
abilit ilorăşiăatitudinilorăformateăînăprocesulădeăpreg tireăteoretic ăşiăinstruireăpractic ăaă
conduc torilorăauto.ă
Siguran aărutier ădepinde,ăîns ,ăînăprimulărând,ădeămodulăînăcareăseăefectueaz ăpreg tireaă
viitoriloră conduc toriă autoă înă cadrulă şcoliloră deă profil.ă Înă acestă context,ă ună elementă
importantă îlă reprezint ă creştereaă calit iiă preg tiriiă teoreticeă (prină introducereaă
suplimentar ăaăaltorămodule)ăăşiă instruiriiăpracticeăoferiteădeăşcolileădeă conduc toriăautoă
(creştereaănum ruluiădeăoreădeăconducereăînătraseuăşiăînăpoligon).ă
Ună accentă multă maiă mareă trebuieă pusă peă preg tireaă instructorilor,ă careă trebuieă s ă fieă
capabiliă s ă preg teasc ă viitoriiă conduc toriă deă autovehiculeă înă spiritulă principiiloră
moderneă deă tehnic ă aă conduceriiă şiă tacticiiă înă trafic,ă precumă şiă înă spiritulă conduceriiă
preventive,ă disciplin ă careă trebuieă s ă devin ,ă explicit,ă parteă aă preg tiriiă viitoriloră
conduc toriădeăautovehicule.
Înăacestăcontext,ăsarcinaăprincipal ăaăautorit Юiiăpubliceăcentraleăpentruătransportăr mâneă
aceeaă deă aă aplicaă şiă controlaă corespunz toră proceseleă deă preg tireă şiă autorizareă şiă deă
monitorizareăaăacestoraăînăvedereaăîmbun t iriiăcontinueăaăcadruluiălegislativ.
Pentruăformareaăabilit ilorădeăconducereăaăvehiculelor,ăcareăs ăaib ălocăulteriorăob ineriiă
permisuluiă deă conducere,ă esteă posibil ă creareaă condi iiloră pentruă apari iaă deă centreă
moderneădeăformareăşiătestareăpentruăconducereăsigur ăcareăs ăcuprind ăpoligoaneăundeăs ă
seăpoat ădesf şuraăprobeădeăcontrolăalăderapajului,ăalăacvaplan rii,ădeăfrânareăînăcurb ,ăşiă
simulareaă impactului,ă r sturn rii,ă aă reac ieiă şiă simulareaă traficului.ă Acesteă centre de
pilotajă voră oferiă accesulă laă cursuriă voluntareă pentruă înv areaă practic ,ă cuă ajutorulă
instructoriloră profesionişti,ă aă principiiloră uneiă conduceriă responsabileă înă condi iiă deă
carosabilăumed,ăacoperităcuăz pad ,ăînăcazulăderapajului,ăcurbelor,ăetc.
Cuătoateăacestea,ămesajulăcuăcareăarătrebuiăs ăr mân ăparticipantulălaăunăastfelădeăprogramă
arătrebuiăs ăseărefereălaădificultateaămareăЬiăposibilitateaăfoarteălimitat ădeăaămaiărec p taă
controlul asupra unui autovehicul care a pierdut aderenЮa, Ьi nu de a încuraja participanЮii
laăprogramăs ăîncerceădeliberat,ăpeădrumulăpublic,ămanevreleăînv Юate.
Îmbun t ireaă legisla ieiă dină domeniuă vaă aveaă înă vedereă completareaă cadruluiă legal,ă
inclusivă cuă prevederiă careă s ă fac ă posibil ă aplicareaă obiectiveloră prev zute în
Comunicareaă Comisieiă Europeneă c treă Parlamentulă European,ă c treă Consiliu,ă c treă
ComitetulăEconomicăşiăSocialăşiăc treăComitetulăRegiunilor,ădină20ăiulieă2010,ăăintitulat ă
„C treăoă zon ă european ă deă siguran ă rutier :ă orient rileă politiciiă deă siguran aă rutier ă înă
2011 – 2020”:
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a)ăacordareaăuneiăaten iiăsporiteăinstruiriiăcontinueăaăde in torilorădeăpermisădeăconducereă
careănuăsuntăatesta iăprofesionalăînătransportulărutier,ăpersoaneăcuădizabilit iăsauăpersoaneă
înă vârst .ă M surileă posibileă înă acestă sensă voră ineă contă deă dreptulă deă aă seă deplasaă ală
acestora,ăprecumăşiădeăadoptareaăunorăsolu iiăalternative;
b)ă reducereaă durateiă deă valabilitateă administrativ ă aă permisuluiă începândă cuă oă anumit ă
vârst .
6.5.2 PerfecЮionarea legislaЮiei din domeniu
Este necesar ăcompletareaălegislaЮieiăcuănormeăcareăs ăfac ăposibil ,ăacoloăundeăevoluЮia
fenomenuluiărutierăoă impune,ăaplicareaăobiectivelorăprev zuteă înăComunicareaă Comisieiă
Europeneăc treăParlamentulăEuropean,ăc treăConsiliu,ăc treăComitetulăEconomicăЬi Social
Ьi c treă Comitetulă Regiunilor,ă dină 20ă iulieă 2010,ă intitulat ă “C treă oă zon ă european ă deă
siguranЮ ărutier ă:ăorient rileăpoliticiiădeăsiguranЮ ărutier ă2011-2020”,ăprecum:
a)ă introducereaă deă normeă privindă îmbun t Юireaă continu ă aă abilit Юilor deЮin toriloră deă
permise de conducere care nu sunt atestaЮi profesional pentru transporturile rutiere, a
persoanelorăcuădizabilit Юi Ьiăaăpersoanelorăînăvârst ;
b)ă reducereaă perioadeloră deă efectuareă aă verific riiă medicaleă aă conduc toriloră autoă
începândă cuă oă anumit ă vârst , în conformitate cu normele stabilite de Ministerul
S n t Юii;
c) eliberarea unui duplicat al permisului de conducere având aceeaЬi valabilitate
administrativ ă cuă documentulă înlocuit,ă înă cazulă pierderii,ă furtuluiă oriă ală deterior riiă
permisului de conducere;
d)ăobligativitateaăabsolviriiăînv mântuluiăminimăobligatoriuăpentruăob inereaăpermisuluiă
de conducere;
e)ăîmbun t Юirea legislaЮiei privind controlul Ьi sancЮionarea Ьcolilorădeăconduc toriăautoă
Ьiăaăcentrelorădeăpreg tireăЬi perfecЮionare.
6.5.3 Îmbun t ireaăcalit Юiiăexamin rii
Adaptareaăpermanent ăaăcerinЮelor privind cunoЬtinЮele teoretice Ьiăabilit Юile practice în
conducereaă autovehicululuiă laă sistemulă deă criteriiă bazată peă evaluareaă cuantificat ă Ьi
comportamental ălegat ădeăconducereaăpreventiv ,ăevaluareaăriscurilor,ăsiguranЮaărutier ,ă
primul ajutor, eficienЮaăenergetic ăЬiăconducereaăecologic .
Esteă necesar ă implementareaă proceduriloră deă asigurareă aă corectitudiniiă Ьiă legalit Юii
examenelor pentru obЮinerea permisului de conducere Ьi pentru obЮinerea atestatelor Ьi
certificateloră profesionale.ă Înregistrareaă moduluiă deă desf Ьurare a probei practice a
examenului pentru obЮinerea permisului de conducere prin intermediul mijloacelor
tehnice montate în habitaclul autovehiculului este una dintre acestea. Alte proceduri vor fi
legate de înregistrarea video a tuturor examenelor, dar Ьi de organizarea examenelor
profesionale în sistem centralizat, în fiecare judeЮ într-oăsingur ăsal .
6.6

Îmbun t Юirea legislaЮiei Ьiăaăcontroluluiărespect riiăacesteia

6.6.1 Îmbun t ireaălegisla ieiărutiereă
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Controaleleăşiăsanc iunileăpentruăînc lc rileănormelorădeăcircula ieăăsuntăuneleădintreăceleă
maiă eficienteă mijloaceă deă reducereă aă num ruluiă deă victimeă şiă accidenteă careă auă locă peă
drumuri, în special prin efectul descurajator pe care acestea le au. În acest context, trebuie
înt rit ăpunereaăînăaplicareăaănormelorărutiere,ăfaptăcareăarăconduceălaăcreЬterea gradului
de siguranЮ ăaăcirculaЮiei.
Astfel,ă trebuieă asigurat ăoă legisla ieă rutier ă flexibil ,ă careă s ă fieă actualizat ă oricândă esteă
nevoie,ă înă func ieă deă evolu iileă înregistrateă înă domeniulă siguran eiă rutiereă sauă deă
modific rileălegisla ieiăeuropeneăînădomeniu.
Pentruă îmbun t ireaă legisla ieiă principalulă instrumentă laă dispozi iaă autorit iloră esteă
cercetarea impactului legisla ieiăexistenteăasupraăsiguran eiărutiere,ăcercetareaăcomparat ă
aă legisla ieiă europeneă dină domeniu,ă aă metodeloră deă comunicareă şiă impunereă aă acesteia,ă
precumăşiăschimbulădeăinforma iiăinterguvernamentalăcuăstateămembreăUEăcuăperforman eă
notabile în domeniu.
Pentruăstopareaăagresivit iiărutiere,ăesteănecesar ăcompletareaălegislaЮieiărutiere,ăcelăpu ină
cuăurm toareleăaspecte:
1) interzicerea folosirii dispozitivelor de detectare a aparatelor radar;
2) crearea premiselor pentru introducerea unor prevederi legislative privind utilizarea
unoră dispozitiveă careă s ă nuă permit ă pornireaă motorului,ă dacaă suntă depistateă urmeă deă
alcoolăînăaerulăexpirat,ădispozitiveădenumiteă„alcolock”26;
3)ă creştereaă graduluiă deă intransigen ă aă legiiă înă ceeaă ceă priveşteă conducerea vehiculelor
careăcircul ăcuăvitez ămaiămareădecâtăvitezaălegal ,ăprinăcreştereaăgradual ,ăînăfunc ieădeă
cuantumulăvitezei,ăaădurateiădeăsuspendareăaăpermisuluiăşiăaăcuantumuluiăamenzii;
4)ă creareaă cadruluiă careă s ă permit ă participareaă laă programeă deă reabilitare
comportamental ă /ă consiliereă psihologic ,ă laă cursuriă deă conducereă defensiv /preventiv ă
sau efectuarea în spitale a unui stagiu de asistare a victimelor accidentelor rutiere.
În ceea ce priveЬteăindisciplinaăpietonal ăЬi a bicicliЬtilor, categoriile cele mai vulnerabile
Ьi cele mai reprezentateă înă statisticileă deă decese,ă esteă necesar ă îmbun t ireaă legislaЮiei
rutiereă privindă impunereaă reglement riloră privindă circulaЮia pe drumurile publice,
concomitentă cuă creareaă şiă îmbun t ireaă infrastructuriiă înă ceeaă ceă priveşteă creştereaă
graduluiădeăsiguran ăaăutilizatorilorăvulnerabili.
6.6.2 Îmbun t ireaă capacit iiă deă supraveghereă şiă impunereă aă legiiă prină intermediulă
sistemelor automate de constatare a abaterilor
Înă6ăaprilieă2004,ăComisiaăEuropean ăaăformulatăRecomandareaănr.ă345,ăcareăseăărefer ălaă
intensificareaă supravegheriiă circula ieiă rutiereă pentruă combatereaă principaluluiă factoră deă
creştereă aă mortalit iiă înă cazulă accidenteloră rutiere,ă şiă anumeă vitezaă excesiv .ă Axareaă
strategiilor guvernamentale de îmbun t ireăaăsiguran eiărutiereăpeăaspectulăîmbun t iriiă
gradului de încasare a amenziloră contraven ionaleă st ă laă bazaă strategieiă deă transportă aă
ComisieiăEuropene,ăprincipiulăfiindăacelaăc ăgradulădeăîncasareăaăamenzilorăărutiereăesteă
inversăpropor ionalăcuănum rulăaccidentelorărutiere.ă
26
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Pentruă c ă parculă autoă şiă mobilitateaă acestuia la nivelul statelor UE este într-oă creştereă
rapid ă careă nuă poateă fiă egalat ă deă creştereaă num ruluiă deă agen iă deă poli ie,ă solu iaă
men ineriiă unuiă gradă ridicată deă siguran ă rutier ă esteă reprezentat ă deă dezvoltareaă şiă
extindereaă utiliz riiă sistemeloră automate de constatare a abaterilor. Pentru eficientizarea
ac iuniloră deă supraveghere,ă esteă nevoieă înă primulă rândă deă extindereaă utiliz riiă acestoră
sisteme,ăatâtăpeădrumurileăna ionale,ăcâtăşiăpeăcelelalteădrumuriăpublice.
Sistemele automate de constatare a abaterilorăsuntăimportanteăşiădinăalteăpuncteădeăvedere.ă
Acesteaăfurnizeaz ădateăcareăpotăfiăfolositeăşi pentruăverificareaălegalit iiătransporturiloră
în ceea ce priveЬte accesul la piaЮ ,ă greutatea,ă autorizareaă deă folosireă aă infrastructurii,ă
plata rovinietei,ălegalitateaătransportuluiădeămas ălemnoas ,ăsauăaspecteălegateădeăvehicul.
Reglement rileăprivindăregimulăjuridicăalăcontraven iilorăprev dăc ăîncas rileădinăamenziă
aplicateă pentruă contraven iileă laă regimulă circula ieiă peă drumurile publice se fac venit
integrală laă bugeteleă administra iiloră publiceă locale.ă Dină acestă motiv,ă înă România,ă
sistemeleăautomateădeăconstatareăaăabaterilorănuăauăavutăniciăoăperspectiv ădeădezvoltare,ă
în contextul în care nu a existat o posibilitate de autofinan are.ăDeăexemplu,ăSistemulădeă
SupraveghereăVideoăaăTraficuluiăRutierăpeăDN1ă nuăpoateăfiădezvoltatăîntrucâtănuăexist ă
legalăposibilitateaăfinan riiăacestuiaădinăamenzi.
Esteă deciă necesar ă g sireaă soluЮiilor de finanЮare pentru instalarea, interconectarea,
între inereaă şiă operareaă sistemeloră deă supraveghereă videoă aă traficului,ă precumă şiă pentruă
acoperireaă costuriloră deă aplicareă aă sanc iuniloră constatateă cuă ajutorulă acestoră sistemeă deă
supraveghere video a traficului pe drumurile publice.
Esteănecesar ădeăasemeneaăelaborareaăunuiăplanăna ionalădeămanagementăşiăsupraveghereă
videoă aă întregiiă re eleă deă drumuriă publice,ă plană careă s ă fieă înă acordă cuă componentaă deă
drumuriă inteligenteă dină prezentaă strategieă şiă implicită cuă elementeleă fundamentaleă aleă
Directivei europene referitoare la STI,ăplanăcareăs ăcuprind ăcelăpu in:
a) definireaă unuiă necesară deă sistemeă deă managementă şiă sistemeă automateă deă
constatare a abaterilor cel puЮinălaănivelulăre eleiădeăautostr zi,ădrumuriănaЮionale
Ьi în zona punctelor negre;
b) definirea unorădispecerateăzonaleălaăcareătoateăsistemeleăs ăfieăconectate;
c) definireaă unoră proiecteă standardizateă deă sistemeă deă managementă şiă sistemeă
automateă deă constatareă aă abateriloră pentruă diferiteă tipuriă deă drumuriă /localit i:ă
urbanămic,ăurbanămare,ădrumăjude ean,ădrumăna ional,ăautostrad .
6.6.3 Creştereaăgraduluiădeăîncasareăaăamenzilorăcontraven ionaleăşiăsc dereaăcosturiloră
administrativeădeăprocesareăaăcontraven iiloră
ÎnăRomânia,ăgradulădeăîncasareăaăamenzilorălaăregimulăcircula ieiăesteăsubă40ă%,ăînătimpă
ce la nivelul statelor membre UE acesta este de peste 90%, în Olanda fiind chiar de 98%.
Pentruă îmbun t ireaă graduluiă deă încasareă aă amenziloră contraven ionaleă potă fiă avuteă înă
vedere:
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a) analizaă posibilit Юii introducerii principiuluiă „r spunderiiă obiective”,ă înă cazul
contravenЮiilor constatate prin sisteme automate. Pentru aceasta esteă necesar ă
amendarea legislaЮiei privind regimul juridic al contravenЮiilor;
b) îmbun t Юirea serviciului public on-line ce va permite utilizatorilor plata
amenzilorăcontraven ionale.
6.7

Siguran aăInfrastructuriiăRutiere

6.7.1 Îmbun t ireaămanagementuluiăsiguran eiăinfrastructuriiărutiere:
a.ă Îmbun t Юirea modului de transpunere a Directivei 2008/96/CE privind
managementul siguranЮei infrastructurii rutiere
Legea nr. 265/2008 privind gestionarea siguranЮei circulaЮieiă peă infrastructuraă rutier ,ă
lege care transpune Directiva 2008/96/CE privind managementul siguranЮei
infrastructuriiărutiereăarătrebuiărevizuit ăpentruăaăr spundeăurm toarelorănecesit Юi:
›ă îmbun t Юirea modului de organizare Ьi funcЮionare a sistemului de management al
siguranЮeiă infrastructurii,ă etapeleă şiă modulă înă careă ară trebuiă s ă seă desf Ьoare procesele
reglementate,ăinclusivămodulăînăcareăs ăseăasigureăc ăauditurileădeăsiguran ărutier ăsuntă
incluse în contractele de tipulăproiectareăşiăexecu ie,
›ă modificareaă legisla ieiă astfelă încâtă auditurileă s ă nuă fieă necesareă înă toateă etapeleă pentruă
toateătipurileă deă proiecte,ă spreă exempluă proiecteleă maiă pu ină complicateă Ьiă deă maiă mic ă
anvergur ăs ăfieăauditateădoarălaăunaăsauădou ăfaze,ăînătimpăceăproiecteleăcomplexeăs ăfieă
auditateă înă toateă fazeleă deă realizare.ă Trebuieă acordat ă prioritateă audituriloră înă fazeleă deă
proiectareă(studiuădeă fezabilitateăşiăproiectătehnic)ădeoareceămodific rileăsuntămaiădificilă
de executat în etapele ulterioare,
›ă recomand rileă dină rapoarteleă deă audită deă siguranЮ ă rutier ă nuă ară trebuiă s ă aib ă ună
caracter obligatoriu, conform bunelor practici europene, dar beneficiarul sau
administratorulă drumului,ă dup ă caz,ă arătrebuiă s ă r spund ă atunciă cândă recomand rile nu
sunt respectate, prezentând inclusiv argumentele pentru nerespectare. Este important de
subliniatăc ăunăargumentăcareăpretindeăc ăproiectulăurm reşteăstandardeădeădrumănuăesteă
suficient - trebuieă s ă fieă argumenteă legateă deă siguran .ă Beneficiarulă ară trebuiă s ă fie,ă deă
asemenea,ăînăm sur ăs ărecomandeăalteămodific riăcareăarăputeaăreduceăproblemaăînăcauz ă
sauăarăputeaăatenuaăconsecin eleăproblemei,
›ăcosturileădeăaudităarătrebuiăs ăfieămultămaiămiciădecâtăsuntăînăprezentăînăRomânia,
›ă auditulă deă siguran rutier ă ară trebuiă s ă fieă finan ată directă deă c treă beneficiară /ă
administratorulădrumuluiăşiănuădeăc treăproiectantăsauăconstructor,
›ă modificareaă legisla ieiă astfelă încâtă oriceă persoan ă juridic ,ă indiferentă deă formaă deă
organizareăşiănuănumaiăpersoaneăfiziceăautorizateă(PFA)ăs ăpoat ăefectuaăaudituri,
›ă configura iaă institu ional ă ară trebuiă s ă fieă revizuit ,ă deă exempluă cineă trebuieă s ă
supervizezeă instruireaă şiă certificareaă auditoruluiă deă siguran ă rutier ,ă cineă ară trebuiă s ă
gestioneze lista auditorilor de siguran ărutier ă(ceiăinstrui iăşiăcertifica i),ăcineăarătrebuiăs ă
gestionezeă bazeleă deă dateă cuă informa iiă cheieă privindă auditurileă dină motiveă deă
monitorizare,
›ă revizuireaă reglement riiă inspec iiloră deă siguran ă rutier ,ă inclusivă înă ceeaă ceă priveЬte
frecven aăinspec iilorăpeătipulădeădrum,ăselectareaădrumurilorăşiăatribuЮiile celor implicaЮi,
›ă revizuireaă entit iiă careă poateă ordonaă şiă faceă inspec ii,ă precumă Ьiă aă celoră careă execut ă
propriu-zis activitatea de inspecЮie,
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›ă evaluareaă num ruluiă deă personal necesar pentru a face controale sistematice privind
siguran aărutier .ăNum rulăarătrebuiăs ăfieăproporЮionalăcuădimensiuneaăre eleiădeădrumuriă
şiăfrecven aăimpus ,
›ă revizuireaă procesuluiă existentă pentruă evalu rileă deă impactă asupraă siguran eiă
infrastructuriiă rutiere,ă înă scopulă îmbun t iriiă procesuluiă deă realizareă aă lor,ă inclusivă aă
moduluiă înă careă s ă seă asigureă ună timpă suficientă pentruă acestea,ă înă specială înă cazulă
contractelorădeătipăproiectareăşiăexecu ie,
›ă reevaluareaă entit Юii Ьi a personalului care poateă efectuaă evalu riă deă impactă asupraă
siguran eiărutiere.ă Abordareaă înă alteăstateămembreăaleăUEăarat ăc ă independen aănuăesteă
necesar ăşiănuăesteănevoieădeăexpertizaăunuiăauditorădeăsiguran ărutier ,ădeoareceăexper iiă
deăsiguran ărutier ăpotăefectua,ăde asemenea,ăaceast ăactivitate.
›ă arătrebuiă revizuiteă criteriileă deă calificareă pentruăauditoriiă deă siguran ă rutier ,ă conformă
celor mai bune practici ale UE.
b.ă Îmbun t Юireaă moduluiă deă tratareă aă puncteloră negre,ă cuă accentă peă m suriă Ьi
rezultate
Sistemul existentădeăgestionareăprivindăpuncteleănegreăarătrebuiărevizuit.ăTrebuieăsus inută
şiăintrodusăunăprogramăpentruăactivit iăprivindăgestionareaăpuncteleănegreăsistematiceăşiă
recurenteă pentruă identificarea,ă analiza,ă identificareaă m surilor,ă stabilireaă priorit ilor,ă
îmbun t ireaăefectiv ăşiăevaluare.
Puncteleă negreă ară trebuiă identificateă înă fiecareă an,ă peă toateă drumurile,ă aşaă cumă faceă înă
prezentăPoli iaăRutier .ăAdministratoriiădrumurilorăarătrebuiăs ăprimeasc ădateăreferitoareă
la punctele negre pentru drumurileăaflateăînăadministrareaălorăşiăarătrebuiăs ăfieăobligaЮiăs ă
leăsupun ăanalizei,ăîmpreun ăcuăautorit Юile abilitate.
Peăbazaăanalizelorătuturorăpunctelorănegreăidentificate,ăarătrebuiăidentificateăm suriăcareăară
puteaă rezolvaă problemeleă deă siguran rutier ă deă ex.ă prină îmbun t iriă fizice,ă nuă numaiă
indicatoare de avertizare amplasate în punctele negre. Indicatoarele de avertizare ar trebui
amplasateă înă puncteleă negreă doară caă oă m sur ă temporar ă pân ă laă implementareaă uneiă
m suriăadecvate.
Eliminarea punctelorănegre,ăconformărecomand rilorădinăstudiulăpentruăelaborareaăMasteră
Planului General de Transport al României - Raportul privind Master Planul pe termen
scurt, mediu Ьiălung,ăarătrebuiăs ăseăfac ăavândăînăvedereăurm toareleăbuneăpractici:
Tipul de intervenЮie
M suriădeăsiguranЮ ălaăintrareaăînălocalitateă
(insule, marcaje orizontale Ьi verticale)
Trecere de la 4 benzi de circulaЮie la 2 la
intrarea în localitate (insule/borduri ieЬite
în relief/înalte Ьi marcaje)
Benzi rezonatoare
Benzi mediane continue cu borduri
Separatoareămedian ădinăplastică

CondiЮii de implementare
Localit Юi rurale
Localit Юi rurale
Localit Юi rurale
Zonele urbane Ьi zonele rurale în care
predomin ăaccidenteleăcuăimpactăfrontală
Zone în care nu sunt instalate nici parapete
New Jersey nici benzi mediane cu borduri
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Refugiu pentru pietoni
Limitatoareădeăvitez ădinăplastică
Trotuare
Treceri de
controlat ă

pietoni

cu

semnalizare

Benzi dedicate pentru viraje la stânga
(marcaje verticale + insule)
Alveoleăpentruăautobuz/ăparc riălocaleă
Iluminat stradal
Sisteme video de monitorizare a traficului
(radare)
Parapeteă Newă Jerseyă peă c iă deă rulareă
interurbaneăal turateăcuă2ăbenziăpeăsensă
Pasarele/ pasaje subterane pietonale
Parapete de siguranЮ ă(acostament)ă
Sursa: Analiză AECOM

Înă zoneleă cuă num ră redusă deă accidenteă cuă
pietoni
Localit Юiă ruraleă cuă drumuriă cuă oă singur ă
band ă
Înălocalit Юile rurale unde nu sunt instalate
Înă zoneleă cuă num ră mareă deă accidenteă peă
drumuriă cuă oă singur ă band ă înă careă suntă
implicaЮi pietoni
Înăzoneleăînăcareăseăînregistreaz ăunănum ră
mare de coliziuni laterale
Localit Юi rurale
Înă zoneleă cuă num ră mareă deă accidenteă cuă
pietoni
Înă zoneleă cuă num ră mareă deă accidenteă
cauzate de viteze mari/ condus imprudent,
Ьi/sau coliziuni faЮ -spate
În zonele rurale în care drumul are patru
benzi
Înă zoneleă înă cuă ună num ră mareă deă
accidente cu pietoni, iar drumul are 4 benzi
sau are separatoare de sensuri
Înăzoneleăînăcareăseăînregistreaz ăunănum ră
mare de accidente cu vehicule care
p r sescăcarosabilulă

Efectulă poten ială ală fiec reiă m suriă ară trebuiă evaluată şiă împreun ă cuă costurileă socialeă
calculateă şiă costulă m sur rii,ă raportulă costuri-beneficii ar trebui calculat. Punctele negre
potă fiă prioritizateă înă func ieă deă raportulă cost-beneficiuă şiă ună num ră deă puncteă negreă
clasificateă cuă celă maiă bună raportă costă beneficiuă ară trebuiă s ă fieă selectateă pentruă
îmbun t ire.
Num rulă selectată depinde de bugetul disponibil pentru fiecare administrator de
infrastructur ă rutier .ă Autorit ileă cu atribuЮiiă înă infrastructuraă rutier ară trebuiă s ă fac ă
modific riă laă loca iileă puncteloră negreă într-un interval de timp rezonabil de la
identificarea problemei,ădeăex.ăîntreăunuăşiădoiăani.
Monitorizareaăgestion riiăpunctelorănegreătrebuieă s ăaib ă locă înă fiecareăan,ăpentruăoămaiă
bun ăîn elegereăaăefectelorădiferitelorătipuriădeăîmbun t iri.
c. Îmbun t Юirea standardelor de construcЮie a drumurilor, cu accent pe creЬterea
siguranЮei rutiere Ьi a prevenirii efectelor erorilor umane Ьi elaborarea unui manual
de siguranЮ ărutier ăcuăceleă maiăbuneăpracticiălegateădeăproiectareă Ьi construcЮie a
drumurilor Ьi de amenajare a zonelor adiacente drumului
Managementul siguran eiărutiereăesteănouăînăRomâniaăşiăarăconstituiăunăavantajăelaborareaă
unuiă manuală pentruă aă ajutaă autorit ileă cu atribuЮii în domeniul infrastructurii rutiere.
Acestă manuală arătrebuiăs ăcuprind ăceleă maiă buneăpracticiădinăRomâniaăşiă dinăalteă stateă
membreă aleă UE.ă Acestaă ară trebuiă s ă ofereă oă surs ă deă inspira ieă pentruă oă proiectareă înă
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condi iiădeăsiguran ,ăinclusivăelementeleăc roraătrebuieăs ăliăseăacordeăaten ieăpeăşiăde-a
lungulădrumurilorădinălocalit ileăliniareăşiăînăzoneleăconstruite.
Standardele de construcЮie a drumurilor existente aplicabile ar trebui revizuite pentru a
identificaădac ăexist ăelementeădeăsiguran ărutier ăcareăauănevoieădeăactualizare.ăCelămaiă
vechiăşiămaiărelevantăpentruăsiguran aărutier ăarătrebuiăactualizatăcuăaccentăpeăcele mai noi
cunoştin eădeăsiguran ărutier .
6.7.2 Crearea unei infrastructuri rutiere sigure Ьiăintroducereaăutiliz riiăpeăscar ălarg ăaă
sistemelor de transport inteligente – STI
Creareaă uneiă infrastructuriă rutiereă sigureă esteă ă unaă dină condi iileă fundamentaleă ale
siguran eiă rutiere.ă Înă recomand rileă Comisieiă Globaleă pentruă Siguran ă Rutier 27 cu
privireă laă Rezolu iaă Adun riiă Generaleă aă Na iuniloră Uniteă careă proclam ă „Decadaă deă
Ac iuneă pentruă Siguran ă Rutier ă 2011ă – 2020”28 esteă men ionată caă principiuă pentruă
stateleă înă cursă deă dezvoltare,ă caă 10%ă dină valoareaă tuturoră proiecteloră deă infrastructur ă
rutier ăs ăfieădedicateăsiguran eiărutiere,ăfiindădemonstratăfaptulăc ăinvesti iileăînăsiguran aă
infrastructuriiă aducă rezultateă rapideă înă reducereaă num ruluiă şiă gravit ii accidentelor
rutiere.
Înă Româniaă seă manifest ă nevoiaă asigur riiă fonduriloră pentruă între inerea,ă repararea,ă
modernizareaăşiăconstruc iaăuneiăinfrastructuriăsigureălaănivelăna ionalădarăşiăidentificareaă
deănoiă surseă financiare,ăcareă s ăasigureăcomponentaă local ăaăcosturilorăpentruărealizareaă
obiectivelorăenun ate.
Deă asemenea,ă creştereaă graduluiă deă siguran ă rutier ă aă re eleiă deă drumuriă na ionaleă seă
realizeaz ă şiă prină introducereaă obligativit iiă gestion riiă siguran eiă infrastructuriiă rutiereă
prin evaluareaădeăimpact,ăaăinspec iilorăşiăaăaudituluiădeăsiguran ărutier ălaăconstruc iaădeă
drumuriănoiăşiăreabilitareaă/modernizareaădrumurilorăexistente,ăprinăaplicareaăprevederiloră
Legiiă nr.ă 265/2008ă privindă gestionareaă siguran eiă circula ieiă peă infrastructuraă rutier ,ă cuă
modific rileă şiă complet rileă ulterioare,ă careă transpuneă Directivaă 2008/96/CEă aă
Parlamentuluiă Europeană şiă aă Consiliuluiă privindă managementulă siguran eiă infrastructuriiă
rutiere.
Consiliul Uniunii Europene, în Concluziile sale cu privire la obiectiveleă prev zuteă deă
ComisiaăEuropean ăînădomeniulăsiguran eiărutiereăpentruăperioadaă2011-2020,ăăsubliniaz ă
faptulăc ,ăînăpofidaăevolu iilorăgeneraleăpozitive,ăînăceeaăceăpriveşteăreducereaănum ruluiă
deăvictimeăpeădrumuri,ăanumiteăcategoriiădeăparticipan iălaătrafic,ădeătipulăbicicliştilorăşiăală
pietonilor,ă tinerilor,ă persoaneloră vârstnice,ă persoaneloră cuă handicapă şiă motocicliştilor,ă
r mână extremă deă vulnerabileă şiă consider ă caă fiindă necesar ă elaborareaă uneiă strategiiă
pentruă sporireaă siguran eiă acestoră participan iă laă trafică prină încurajareaă realiz riiă unoră
infrastructuriă adecvateă şiă c ,ă înă specială dină perspectivaă celoră maiă recenteă statisticiă
existente,ăesteănecesar ăelaborareaăuneiăstrategiiăpentruăsporireaăsiguran eiămotocicliştilor,ă
faptăceăarătrebuiăs ăfieăconsideratăoăurgen .ă
Priorit ileăreferitoareălaăinfrastructuraărutier ăsunt:ă
27
28

http://www.makeroadssafe.org/publications/Documents/decade_of_action_report_lr.pdf
http://www.unece.org/press/pr2010/10trans_p05/Resolution.pdf
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a) reîncadrareaădrumurilorăînăconcordan ăcuăfunc iuneaăîndeplinit :ătranzit,ălocalăşiă
deăaccesăşiămodificareaăînăconsecin ăaăstandardelor,ănormelorătehniceăşiăaăbuneloră
practiciădeăconstruc ieăaădrumurilorăşiăorganizareăaătraficului;
b) intensificareaăinspec iilorădeăsiguran ăperiodiceăaleăre eleiădeădrumuri;
c) punereaă înă aplicareă aă proceduriloră referitoareă laă evaluareaă deă impactă şiă laă
opera iunileădeăaudităînădomeniulăsiguran eiărutiere;
d) identificareaăşiăclasificareaătronsoanelorăcuăoăconcentrareămareădeăaccidente;
e) intensificareaă construc ieiă deă autostr zi,ă precumă Ьi de drumuri expres, inclusiv
finalizareaă centuriiă cuă profilă deă autostrad ă aă Capitalei,ă unulă dină beneficii,ă dină
punctădeăvedereăalăsiguran eiărutiere,ăfiindăatragereaătraficuluiădeătranzit;
f) creştereaăsiguran eiărutiereă înă localit ileă liniareăde-a lungul drumurilor europene
şiă na ionaleă prină implementareaă unoră masuriă specifice,ă cumă ară fiă amenajareaă deă
trotuare, instalarea de separatoare de sens (parapeЮi New Jersey), înlocuirea
trecerilor pentru pietoni la nivel cu drumul cu treceri pentru pietoni denivelate sau
cuătreceriăpentruăpietoniăcuăzon ădeăaЬteptare (refugiu) la axul drumului;
g) continuareaă reabilit riiă drumurilor,ă îmbun t ireaă semnaliz riiă orizontaleă şiă
verticale;
h) descurajareaă furtuluiă elementeloră deă semnalizareă rutier ă prină introducereaă deă
elemente construite cu noile tehnologii din materiale nerevalorificabile;
i) introducereaădeănoiăelementeădeăsiguran ;
j) trasformareaă treceriloră laă nivelă cuă caleaă ferat ă înă pasajeă denivelate,ă prină
modernizarea infrastructurii existente Ьi în cadrul proiectelor noi de drum,
k) reabilitareaătraseelorădinălocalit ileăliniare;
l) realizareaă parc riloră înă conformitateă cuă normeleă europene pentru efectuarea
controaleloră şiă pentruă respectareaă timpiloră deă odihn ă înă cazulă transporturiloră
rutiere comerciale;
m) separarea traficului lent de cel de tranzit prin construirea de drumuri dedicate
vehiculelorălente,ăcumăarăfi:ăutilajăagricol,ăc ru e,ăbiciclete; în cazul bicicletelor, în
afara traficului local, poate fi avut în vedere traficul turistic – cicloturismul - în
anumiteăsectoareăpilot,ăînăcondi iileăînăcareăexist ,ăactualmente,ălaănivelulăUniuniiă
Europene,ă re eleă interna ionaleă deă cicloturism careă leag ă marileă oraşeă prină
intermediulă„drumurilorăverzi” 29 dedicate exclusiv bicicletelor. De asemenea se va
avea în vedere dezvoltarea cu prioritate a tuturor tipurilor de drumuri verzi,
inclusivăaăcelorăcareănuăseăintersecteaz ăcuăc ileăprincipaleădeătransport rutier;
n) iluminarea drumului public pe timp de noapte, în special în intersecЮii Ьi în zonele
cuăactivitateăpietonal ,ăprecumăЬiăaătrecerilorăpentruăpietoniăastfelăîncâtăpietonulăs ă
fie vizibil cu suficient timp înaintede a se angaja în traversare;
o) introducerea de prevederi legale privitoare la proiectarea infrastructurii de
transportărutier,ăastfelă încâtăs ăseăasigureă adaptareaă laă fenomeneleă meteorologiceă
extreme;
p) eliminareaă poten ialeloră pericoleă deă peă margineaă suprafe eiă carosabile,ă cumă ară fiă
elementeăcuărigiditateăridicat ,ăpericuloaseălaăimpact,ăprecumăЬi a rigolelor adânci;

29

Federa iaăEuropean ăaăBicicliştilor,ăEuroVeloăaădemaratăcuăsprijinulăComisieiăEuropeneă
un proiect de 12 trasee europene însumând 60.000 de km, dintre care 20.000 km deja
construi i,ătraseeădintreăcareămen ion mătraseulăOceanulăAtlantică– MareaăNeagr ăsauă
traseulărâurilor,ătraseuădeă3.653ăkmăîntreăNantesăşiăConstan a;
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q) marcareaăcorespunz toareăaăsectoarelorădeădrum,ămaiăalesăaleăcelorădeăautostrad ,ă
pentruă orientareaă conduc toriloră autoă înă vedereaă adopt riiă Ьi menЮinerii unei
distanЮe minime de siguranЮ ăfaЮ ădeăvehicululădinăfaЮ ;
r) creştereaă capacit iiă deă eliberareă aă suprafe eiă carosabileă înă urmaă evenimenteloră
rutiere;
s) extindereaă introduceriiă sectoareloră deă drumă deă 2+1ă benziă deă circula ie,ă unaă dină
benziăfiindăband ăpendulant ăcuăseparator de sens;
t) creştereaăsiguranЮei rutiere a reЮeleiădeădrumuriăprinănoiăabord riădeăorganizareăЬi
amenjareă aă spa iiloră urbaneă destinateă circula ieiă (benziă dedicate,ă separareaă
tipurilorădeăcircula ieă- peăvertical ăsauăorizontal ,ăsignalistic,ămobilareaăspa iiloră
publice, etc).
u) elaborarea standardelor privind construcЮia pistelor pentru biciclete.
Consiliulă Uniuniiă Europene,ă înă Concluziileă saleă privindă siguran aă rutier ,ă subliniaz ă
faptulă c ă dezvoltareaă înă continuareă aă STI va contribui în mod semnificativ nu doar la
instituireaă unuiă sistemă deă transportă durabilă şiă eficientă peă termenă lung,ă ciă şiă laă siguran aă
rutier ăşiăsalut ăPlanulădeăac iuniăSTIăpropusădeăComisiaăEuropean ăprecumăşiăelaborareaă
deăc treăaceastaăaăDirectiveiă2010/40/UEăaăParlamentuluiăEuropeanăşiăaăConsiliuluiădină7ă
iulie 2010 privind cadrul pentru implementarea STI înă domeniulă transportuluiă rutieră şiă
pentruăinterfe eleăcuăalteămoduriădeătransport,ăşiăîncurajeaz ăstateleămembreăs ăacordeăună
înalt grad de prioritateăimplement riiăSTI.ă
De-a lungul timpului s-a evidenЮiat nevoia de a se asigura condiЮiileănecesareădezvolt riiă
unor reЮele de comunicaЮiiă electroniceă înă band ă larg ă (broadband),ă careă s ă asigureă
suportul pentru implementarea tuturor sistemelor de avertizare prin panouri cu mesaj
variabil, colectarea Ьi/sau furnizarea datelor de-a lungul reЮelelor Ьi infrastructurilor de
transport, funcЮionarea sistemelor de transport inteligent, precum Ьi schimbul de date
întreăentit Юile implicate în gestionarea Ьi managementul traficului. De asemenea, au fost
evidenЮiate o serie de inconveniente, care în momentul de faЮ ă nuă permită realizareaă
infrastructurii broadband, cum ar fi aspectele de ordin tehnic, prin lipsa unei zone de
protecЮie,ăfiindăutilizabil ădoarăzona de siguranЮ ,ăaspecteleădeăordinăfinanciar,ăcumăarăfiă
valorile ridicate ale taxelor de utilizare a zonei de siguranЮ ăaădrumurilorăЬi cele de ordin
juridic,ă careă dină lipsaă cadastr riiă drumurilor,ă nuă permită încheiereaă contracteloră pentruă
dreptul de folosinЮ ăînăform ăautentic ,ăaЬa cum prevede Legea 154/2012 privind regimul
infrastructuriiăre elelorădeăcomunica iiăelectronice.
Analizândă situa iaă existent ă înă Româniaă dară şiă înă perspectivaă implement riiă deciziiloră
europene, este necesar ca Consiliul de coordonare pentru STI, înfiinЮat prin OrdonanЮa
Guvernului nr. 7/2012 privind implementarea STI înă domeniulă transportuluiă rutieră şiă
pentruă realizareaă interfe eloră cuă alteă moduriă deă transport,ă aprobat ă prină Legeaă nr.ă
221/2012, s ă elaboreze ună plană na ională deă ac iuniă STIă care va contribui conform
atribu iilorălaăelaborareaădeăc treăautoritateaăpublic ăcentral ăpentruătransport,ăînăbazaăHGă
nr.ă835/2011,ăaăraportuluiăcentralizatăprivindăactivit ileăşiăproiecteleăna ionaleăcuăprivireă
laă domeniileă prioritareă prev zuteă laă art.ă 2ă dină Directivaă 2010/40/UE,ă denumit ă înă
continuareă Directivaă STIă şiă aă c roră sfer ă deă aplicareă esteă men ionat ă înă anexaă Iă laă
Directiva STI.
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Planulă na ională deă ac iuniă STIă vaă fiă elaborată înă conformitateă cuă domeniileă prioritareă
precizate de Directiva 2010/40/UE Ьiă deă OGă nr.ă 7/2012,ă aprobat ă prină Legeaă nr.ă
221/2012, respectiv:
I.
Domeniulă prioritară I:ă Utilizareaă optim ă aă dateloră rutiere,ă dină trafică şiă deă
c l torie;ă
II.
Domeniul prioritar II: Continuitatea serviciilor STI de management al
traficului şiăalăm rfurilor;ă
III.
DomeniulăprioritarăIII:ăAplica iileăSTIăpentruăsiguran aăşiăsecuritateaărutier ;ă
IV.
Domeniulă prioritară IV:ă Asigurareaă leg turiiă vehicululuiă cuă infrastructuraă deă
transport.
Unăcapitolăseparatăîlăconstituieă m surileăcareă facăparte din categoria STI, capitol în care
Consiliulă deă coordonareă pentruă STI,ă denumită înă continuareă CCă STI,ă structur ă f r ă
personalitateă juridic ,ă organizată înă cadrulă autorit Юii publice centrale pentru transport va
avea un rol important pentru:
a) stabilireaă m surilor necesare implement rii,ă dezvolt rii, întreЮinerii Ьi
moderniz riiă infrastructuriloră broadband în zona drumurilor, mai ales în zona
drumurilor de interes naЮional,ă careă s ă cuprind ă reglement riă cuă privireă laă
taxarea utiliz rii zonei de siguranЮ ăЬi de protecЮie a drumurilor Ьiăautostr zilor,ă
prin diminuarea acestora cel puЮin la nivelul celor practicate în Ю riă UE,ă
reglement riăconstructiveăaplicabileă înă fazaădeăproiectătehnicădeăconstrucЮie sau
reabilitare,ă reglement riă privindă autorizareaă lucr riloră specificeă realiz riiă
infrastructurilor broadband în zonele asociate reЮelelor de transport (rutier
/feroviar) Ьiă reglement riă juridiceă specifice,ă înă vedereaă clarific riiă regimuluiă
dreptului de folosinЮ ăînălipsaăplanurilorăcadastrale;
b) creareaă şiă opera ionalizareaă Centruluiă Na ională deă Informareă Rutier ă laă nivelulă
autorit Юiiă publiceă centraleă careă coordoneaz ă activitateaă CNADNR,ă centruă careă
vaă gestionaă informa iileă necesareă privindă managementulă traficuluiă rutieră laă
nivelulăre eleiădeădrumuriă na ionale,ăpentru informareaăoperativ ăaăutilizatoriloră
deăinfrastructur ărutier ;ă
c) transmitereaă informa iiloră referitoareă laă traficulă rutieră peă autostr ziă şiă drumuriă
na ionale,ăprină voce,ă înădirect,ă înăcadrulăprogramelorăradio,ăpeăcanaleleădeădateă
de radiodifuziune;
d) creareaăşiăopera ionalizareaădispeceratelorăpentruăautostr ziăşiădrumuriăeuropeneă
şiăna ionale,ăînăvedereaăasigur riiăintegrateăaămanagementuluiătraficuluiădeăc treă
administratorulă drumuluiă şiă aă supravegheriiă videoă aă traficuluiă deă c treă PoliЮia
Rutier ;
e) creareaă deă proiecteă pilotă urmateă deă creareaă uneiă strategiiă laă nivelă na ională deă
amplasareă aă anteneloră GSMă /ă cabluriloră deă fibr ă optic ă înă zonaă deă siguran ă aă
drumurilorăastfelă încâtăs ăseăasigureăoăacoperireădeă100%ăaăteritoriuluiă na ională
cu semnal GSM. La ora actual ,ă anumiteă por iuniă extinseă dină zoneleă pu ină
populate,ădeăexempluăcentrulăşiănordulă riiă- zone estimate la aproape 20% din
teritoriulă na ională – nuă auă semnală GSMă şiă nuă suntă conectateă laă niciă oă re eaă deă
comunica ii,ă ceeaă ceă faceă imposibil ă contactarea SNUAU, în caz de accident
rutieră sauă deă alteă urgen e,ă deă c treă locuitoriiă sauă vizitatoriiă afla iă peă teritoriulă
României în zonele respective;
f) implementareaăsistemelorădeăcânt rireăînămersăpeăinfrastructuraărutier ;
g) implementareaă laă nivelulă autostr zilor aă puncteloră deă accesă telefonică prev zuteă
cuă dou ă c iă deă acces:ă c treă serviciileă specializateă deă interven ieă prină num rulă
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unicădeăapelădeăurgen ă112ăşiăc treădispecerateleăautostr zilorăpentruăinform riă
non-urgente: depanare, tractare, pericole;
h) implementareaăsistemelorădeăsupraveghereăaătraficului,ăutilizateădeăc treăPoliЮia
Rutier ăşiăasigurareaăfunc ionalit ilorăacestorăsistemeăpentruăaăpermiteăfolosireaă
loră deă c treă administratorulă drumuriloră na ionaleă înă scopulă managementuluiă
traficului rutier;
i) implementarea sistemelor de semnalizare Ьiă avertizareă rutier ă prină panouriă cuă
mesaje variabile;
j) implementareaă m suriloră deă dotareă cuă echipamenteă pentruă managementulă
traficului.
De asemenea Ministerul ComunicaЮiilor Ьi pentru Societatea InformaЮional va asigura
rolul coordonator în relaЮia cu operatorii, asociaЮiile de profil, Autoritateaă Na ional ă
pentruăAdministrareăşiăReglementareăînăComunica ii, Ministerul Dezvolt riiăRegionale Ьi
AdministraЮiei Publice Ьi Consiliul ConcurenЮei, iar pe baza consult riloră publice,ă
împreun ă cuă Ministerul Transporturilor, va iniЮiaă ună setă concretă deă propuneri,ă careă s ă
conduc ălaăreglementareaăaspecteleămenЮionate la lit. a) de mai sus.
6.7.3 Controlulă îmbun t iriiă siguran eiă drumuriloră publiceă Ьi sancЮionarea
administratorilor/executanЮiloră deă lucr riă laă drumuriă pentruă nerespectareaă
prevederilor legale
Pentruă prevenireaă evenimenteloră rutiere,ă autorit Юile publice centrale pentru transport Ьi
pentruăafaceriă interne,ăprinăstructurileăspecializate,ăvorăintensificaăac iunileădeăcontrolăşiă
voră aplicaă sanc iuniă înă cazulă înă careă administratorulă drumuluiă public/ală c iiă ferate,ă
societ ileăcareăexecut ălucr riăînăzonaădrumuluiăpublicăşiăde in toriiăde obiective în zona
drumuluiănuărespect ăprevederileălegaleăînăvigoare.ă
Între inereaă infrastructuriiă rutiereă şiă asigurareaă condi iiloră deă siguran ă aă acesteiaă suntă
absolut necesare pentru asigurarea unui trafic rutier sigur. În acest sens, trebuie
intensificateă inspec iileă deă siguran ă asupraă st riiă deă viabilitateă şiă aă semnaliz riiă rutiere,ă
conformă prevederiloră legale,ă pentruă identificarea,ă remediereaă şi,ă dup ă caz,ă sanc ionarea,ă
nerespect riiănormelorăînăvigoare,ăavându-se în vedere în principal:
a) existen aă şiă men inerea,ă înă conformitateă cuă standardeleă şiă normeleă înă vigoare,ă aă
marcajelor,ă indicatoareloră rutiereă şiă aă amenaj riloră deă infrastructur ă rutier ,ă
amplasate pe drumurile publice;
b) semnalizareaălucr rilorăăprecumăşiăaăobstacolelorăaflateăpeăsuprafa aăcarosabil ;
c) refacereaă dup ă interven ieă aă suprafe eiă carosabileă înă cazulă lucr riloră laă re eleleă
edilitareă(ap ,ăgaz,ăelectricitate,ăetc.);
d) existen aă deă construc ii,ă acceseă rutiere,ă panouriă publicitareă sauă alteă activit iă
private în zona drumului public, neautorizateă sauă careă nuă respect ă prevederileă
legaleăşiăcareăafecteaz ăsiguran aărutier .
6.7.4 Realizarea de amenajari speciale destinate participantilor vulnerabili la trafic
Esteă necesar ă adoptareaă unoră m suriă deă limitareă aă vulnerabilit iiă persoaneloră prină
realizarea de amenajari speciale în zona drumurilor publice, separarea diferitelor tipuri de
utilizatoriăprinăbenziădedicate,ăseparareaăpeăvertical ăaădiferitelorătipuriădeătransport,ăetc.),ă
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definireaă deă zoneă cuă interdic ie/conditionalitateă deă trafică (zone cuă vitez ă redus ,ă zoneă
exclusivăpietonale,ăetc)ăcaăm suriădeălimitareăaăconflictuluiădintreătransportulămotorizatăşiă
transportulă nemotorizat,ă m suriă ceă particip ă deopotriv ă laă siguran aă rutier ă dară şiă laă
protejareaăşiăvalorificareaăpatrimoniuluiăconstruit.
Esteă necesar ă deă asemeneaă adoptareaă Ьi implementarea unor standarde cu privire la
pistele pentru bicicliЬti.
6.8

TransportăşiăMobilitate

6.8.1 Creştereaăsiguran eiătransportuluiărutierădeămarf ăşiăaătransportuluiădeăpersoaneăînă
curse regulate
Îmbun t ireaă permanent ă aă legisla ieiă dină domeniulă transporturilor,ă îmbun t ireaă
planific riiă şiă moduluiă deă efectuareă aă activit iloră deă controlă înă domeniu,ă prină folosireaă
informa iiloră oferiteă deă sistemeleă deă supraveghereă videoă aă traficului,ă operateă deă
autorit Юile publice centrale pentru transport Ьi pentru afaceri interne prin structurile
specializate,ălaăcareăs ăaib ăaccesăinstituЮiile Ьi organismele cu atribuЮii în domeniu.
Înă ceeaă ceă priveşteă transportulă deă marf ,ă pentruă degrevareaă şiă sporireaă siguran eiă
sistemului rutier, se vor promova transporturilor combinate, de tip RO-LA.
Înăurmaănumeroaselorăaccidenteăgraveăcuăimplicareaăautobuzelorăcuăcapacitateaămaiămic ă
deă22ădeălocuri,ădotareaăăacestoraăcuălimitatoareădeăvitez ăşiăinstituireaăobligaЮieiăutiliz riiă
centuriloră deă siguran ă aă fostă introdus ă cuă titluă deă obligativitateă prină nouaă legisla ieă aă
transporturilor rutiere. La transportul rutier de persoane prin servicii regulate în trafic
interjude eanăseăurm reşteăînlocuireaăetapizat ăaăvehiculelorădeăcapacitateăpân ă înă22ădeă
locuri,ăcuăautobuzeă şiăautocare,ăpentruăsporireaăsiguran eiă şiăaăconfortuluiăacestuiătipădeă
transport.
Înă scopulă diminu riiă pas riiă responsabilit Юiiă întreă conduc torulă autoă Ьi angajator cu
privireă laă înc lcareaă reglement riloră privindă circulaЮia pe drumurile publice Ьi a
reglement riloră privindă desf Ьurarea operaЮiuniloră deă transportă rutier,ă esteă necesar ă
stabilireaăprinălegeăaăresponsabilit Юii comune pentru respectarea legislaЮiei aplicabile Ьi a
sancЮion riiăambelorăp rЮi pentru nerespectarea acesteia.
6.8.2 Revizuireaă reglement riloră deă dezvoltareă urban ă Ьi a normelor de construire în
mediul urban de-a lungul drumurilor de tranzit - europene,ăna ionale,ăjude eneă- şiă
limitareaădezvolt riiăliniareăaălocalit ilorăexistente
România este una dintreă pu ineleă riă europeneă cuă oă densitateă extremă deă mareă aă
localit iloră liniareăamplasateăde-aă lungulădrumuriloră na ionale.ăUnaădină solu iileăacesteiă
problemeăarăfiăconstruc iaădeăautostr ziăsauădeăcenturiăocolitoareăcareămen inătraficulădeă
tranzit în afaraălocalit ilor,ăprecumăşiălimitareaăextinderiiăintravilanuluiălocalit ilorăde-a
lungulă drumuriloră existente,ă prină impunereaă acestoră restric iiă înă documenta iileă deă
urbanism.
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F r ă acesteă m suriă şiă înă lipsaă uneiă strategiiă deă dezvoltareă urban ,ă exist ă risculă caă prină
extindereaălocalit ilorăliniare,ăoăpondereăşiămaiă mareădinălungimeaădrumurilorăna ionaleă
s ă devin ă drumuriă cuă func ieă mixt ,ă deă mobilitate,ă respectivă deă accesibilitateă local ,ă
punândăproblemeădeăsiguran ărutier ădinăcauzaăconflictelorădeătraficăşiăimpunândăoăvitez ă
medieăredus .ăTrebuieăacordat ăaten ieăevit riiăunorăsitua iiăînăcareădrumurileăocolitoare,ă
deăcentur ădevinădrumuriălocaleăşiădeăaccesăprinădezvoltareaăzonelor urbane adiacente. În
acestăsens,ăseăimpuneărestric ionareaăconstruiriiăînăzoneleăadiacenteăarterelorădeătranzităşiă
ocolitoare.
6.9

Siguran aăVehiculelor

Consiliulă Uniuniiă Europeneă recunoaşteă progreseleă considerabileă înregistrateă înă ceeaă ceă
priveşteă siguran aă vehiculelor,ă înă specială cuă privireă laă standardeleă tehniceă referitoareă laă
siguran aăactiv ăşiăpasiv ăaăvehiculelor,ădarăsubliniaz ,ătotuşi,ăfaptulăc ăsiguran aăarătrebui,ă
deăasemenea,ăs ă fieă men inut ăpeădurataăîntreguluiăcicluădeă via ăală vehiculelor, printr-o
consolidareă aă inspec iiloră tehniceă autoă şiă aă controaleloră rutiere,ă precumă şiă printr-o
îmbun t ireă aă schimbuluiă deă dateă întreă stateleă membreă cuă privireă laă informa iileă
referitoareălaăvehiculeăşiăinspec ii.ăăăă
6.9.1 Creştereaăsiguran eiărutiereăprinăîmbun t ireaăst riiătehniceăaăparculuiărutier
Esteănecesar ăactualizareaălegisla ieiăreferitoareălaăinspec iaătehnic ăperiodic ăşiăcontrolulă
tehnic în trafic al vehiculelor, conform legislaЮiei europene privind inspecЮiaă tehnic ă
periodic ăЬi controlul tehnic al vehiculelor în traficul rutier.
De asemenea se impune menЮinerea unui nivel ridicat al controalelor staЮiilor de inspecЮie
tehnic ăperiodic ăЬi al vehiculelor comerciale în traficul rutier.
6.9.2 Introducereaă inspec ieiă tehniceă deă siguran ă pentruă repunereaă înă circula ieă aă
vehiculelor implicate în accidente rutiere
Inspec iaătehnic ădeăsiguran ăseăvaăefectuaăvehiculelorăcareăauăfostăimplicateăînăaccidenteă
rutiereă şiă vaă cuprindeă verific riă suplimentareă (structuraă caroseriei,ă sistemulă deă direc ie,ă
etc.)ă fa ă deă celeă prev zuteă înă Reglement rileă privindă certificareaă încadr riiă vehiculeloră
rutiereă înmatriculateă înă normeleă tehniceă privindă siguran aă circula ieiă rutiere,ă protec iaă
mediuluiăşiăînăcategoriaădeăfolosin ăconformădestina iei,ăprinăinspec iaătehnic ăperiodic ăRNTRă1,ăaprobateăprinăOMTănr.ă2133/2005ăcuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioare.ă
6.9.3 Efectuarea de expertize tehnice extrajudiciare vehiculelor implicate în accidente
rutiereă înă vedereaă identific riiă pieseloră şiă lucr riloră necesareă restabilirii
parametrilorăfunc ionaliăaiăvehiculelorădinăpunctădeăvedereăalăsiguran eiărutiereăşiăaă
protec ieiămediului
Expertizele tehnice extrajudiciare care au ca scop evaluarea din punct de vedere tehnic a
ansamblurilorămecanice,ăechipamentelorăelectriceăşi/sau electronice, a structurii caroseriei
şiăaăemisiilorăpoluanteăseăvorărealizaăînăcadrulăunorălaboratoareăcareăauăcapacitateaătehnic ă
adecvat ăşiăcare,ăînăurmaăevalu rii,ăvorăfiăautorizateădeăc treăautoritateaăpublic ăcentral ă
pentru transport.
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6.10 Cercetare
6.10.1 Determinarea, actualizarea Ьiă îmbun t ireaă utiliz riiă costuriloră socialeă aleă
accidentelor rutiere
Costurile sociale trebuie calculate pe baza cifrelor reale din România sau a valorii
declarateă dină România.ă Trebuieă efectuat ă oă cercetareă privindă evaluarea accidentelor
rutiereăşiăaăaccidentelorăînăfunc ieădeăseveritateăşiăactualizat ăperiodic,ăînăconformitateăcuă
celeă maiă buneă practiciă aleă UE.ă Acestă lucruă ară trebuiă s ă seă realizeze,ă preferabil,ă prină
metodaă„Dorintaădeăaăpl ti”,ămaiădegrab ădecâtăprin metodaă„Costuluiăuman”.
Oă cercetareă pentruă aă cuantificaă costurileă accidenteloră rutiereă înă func ieă deă gravitateă şiă
amploareaăpierderilorăanualeăsus inuteădeăeconomiaăromâneasc ătrebuieăini iat .ăAnalizeleă
cost-beneficiu trebuie aplicate pentru a clasifica şiă selectaă interven iileădeăsiguran ăcareă
ară puteaă fiă celeă maiă rentabileă şiă aă leă evaluaă dup ă punereaă înă aplicare.ă CISR,ă precumă şiă
toateăministereleăreprezentateăarătrebuiăs ăutilizezeăcosturiăsocialeăînăactivitateaălorăprivindă
siguran aărutier .ăEstim rileăprivindăcosturileăsocialeăaleăaccidentelorăarătrebuiăs ăseărepeteă
la fiecare 3 ani,ă inclusivă informa iiă deă laă spitaleă şiă societ ileă deă asigurareă sauă prină
preferin eleădeclarate.
6.10.2 Stabilireaăviziunilorăşiăaăobiectivelorădetaliate
Stabilirea unei strategiiă na ionaleă pentruă siguran aă rutier ă ară trebuiă s ă iaă înă considerareă
nevoileătuturorăparticipan ilorălaătrafic,ăinclusivăutilizatoriiăvulnerabiliăaiădrumurilor,ăşiăară
trebuiă s ă anticipeze,ă deă asemenea,ă dezvoltareaă rii,ă deă ex.ă dezvoltareaă parculuiă deă
vehicule. În conformitate cu documentul neoficial al UE5 (FR, IT, ES, DE Ьi UK) se
arat ă c ă pentruă caă oă ar ă s ă fieă înă m sur ă s ă aib ă succesă înă abordareaă problemeloră deă
siguran ă rutier ă trebuieă s ă existeă activit iă eficienteă şiă coordonateă înă toateă sectoarele
cheieă careă afecteaz ă siguran aă rutier ă şiă obiectiveă deă performan ă clară definiteă careă s ă
poat ăfiămonitorizateăpentruăaăvedeaădac ăauălocăîmbun t irileădorite.
Oă strategieă deă siguran ă rutier ă trebuieă s ă stabileasc ă obiectiveă ambi ioase,ă dară realisteă
pentruăcelăpu inăcinciă sauă zeceăani.ăÎnăplusă fa ădeăstrategiaădeă siguran ărutier ,ătrebuieă
elaboratăunăplanădeăac iuneăcareăs ăprogramezeăac iunileăspecifice,ăp r ileăresponsabileăşiă
alocarea de resurse specifice. Stabilirea unor obiective detaliate pentru reducerea
deceseloră şiă v t m riloră graveă esteă înă generală acceptat ă caă oă prevedereă aă unuiă obiectivă
comunăpentruăceiăimplica iăînăsiguran aărutier .ăAceştiaătrebuieăs ăsimt ăc ăobiectivulăesteă
realizabil.
Cuă toateă acestea,ă obiectivulă ară trebuiă s ă fie,ă deă asemenea,ă ambi ios,ă pentruă aă evitaă
complezen aă şiă aă concentraă eforturileă asupraă celoră maiă eficienteă m suri.ă Indicatoriă
relevan iăpentruăproblemeleădinăRomâniaăarătrebuiăs ăcompletezeăacesteăelemente.
Ac iunileă posibileă pentruă aă stabiliă viziuniă şiă obiective sunt în primul rând adoptarea
politic ăaăacesteiăStrategiiăNa ionaleădeăSiguran ăRutier ăşiăaăMasterăPlanuluiăGeneralădeă
Transportă şiă asigurareaă faptuluiă c ă organismeleă implicateă suntă evaluateă înă modă oficială
pentruăperforman aăatins .
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Rezultatul strategieiăşi al planuluiădeăac iuniătrebuieămonitorizatăşiăevaluatănuănumaiăprină
prisma atingerii obiectivului global, dar Ьi prin evaluarea altor indicatori, cum ar fi:
›ăreducereaănum ruluiădeădeceseăşiăpietoniăr ni iăgrav
›ănum rulădeădeceseăşiăv t m riăgrave cauzate de:
- excesulădeăvitez ,ă
- conduc toriiăautoăafla iăsubăinfluen aăb uturilorăalcoolice,
- coliziuni frontale,
- ieşireaădeăpeăcarosabil;
›ăpropor iaăportuluiăcenturilorădeă siguran ă Ьiăaă c Ьtilor de protecЮie pentru motocicliЬti,
mopediЬti Ьi bicicliЬti,
›ă propor iaă conduc toriloră autoă afla iă subă influen aă b uturiloră alcooliceă detecta iă laă
control,
›ă propor iaă conduc toriloră autoă careă dep şescă vitezaă peă diferiteă tipuriă deă drumuriă
(autostr zi,ădrumuriăna ionale,ăjudeЮene, locale, drumurile din localit Юi liniare).
Peă termenă mediu,ă ară trebuiă s ă fieă preg titeă pentruă perioadaă dup ă 2020ă oă nou ă Strategieă
NaЮional ă deă Siguran ă Rutier ă şiă planuriă deă ac iuneă corespunz toareă înă armonieă cuă
viitoarele linii directoare stabilite la nivelul Uniunii Europene. În cadrul acesteia, în plus
fa ă deă obiectiveleă na ionale,ă trebuieă propuşiă indicatoriă pentruă obiectiveleă regionaleă şiă
obiectivele pentru grupurile de risc (de exemplu pietoni), de ex.:
›ă obiectiveă formaleă deă costă socială – care ar putea fi costul social total al accidentelor
acceptabil pentru societate,
›ăobiectiveăcuărezultateăintermediareă- înăfunc ieădeăgrupulădeărisc,ătipulădeăaccident,ăcauzaă
accidentului etc.,
›ăobiectiveăcuărezultateădeăcontrolă- pondereaăînc lc rilor,ă
›ăobiectiveăpentruăvaloareaăactivit ilorădeăinterven ieăînădiferiteădomeniiărelevanteăpentruă
siguran aă drumurilor,ă pondereaă reduceriiă traficuluiă /ă vitezeiă înă sateă liniare,ă pondereaă
drumurilorăechipateăcuăfacilit iăpentruăpietoniăşi,ăacoloăundeăesteăcazul,ăbiciclişti.
6.10.3 Îmbun t ireaăcolect riiăЬi analizei datelor Ьiăaădisemin riiăstatisticilor
Poten ialeăac iuniăpentruăaăîmbun t iădisponibilitateaăşiăutilizareaădatelorădinăsistemulădeă
dateăşiăanaliz ăprivindăaccidenteleădeăcircula ieăsunt:
›ăÎmbun t ireaăcolect riiădeădate
›ăÎmbun t ireaăanalizeiădatelor
›ă Îmbun t ireaă cooper riiă cuă autorit ile cu atribuЮii în domeniul infrastructurii rutiere
locale.
Pentruăaăîmbun t iăcolectareaădeădate,ăutilizareaălocaliz riiăprinăGPSăarătrebuiăextins ălaă
toate accidentele. Colectarea dateloră trebuieă organizat ă pentruă aă permiteă oă maiă bun ă
monitorizareăaăimpactuluiăinterven iilorăînădomeniulăsiguran eiărutiereăînăceeaăceăpriveşteă
schimb rileă înă comportamentulă participan iloră laă trafică sauă reducereaă num ruluiă deă
victime în rândul grupurilor- int .
Instrumentele pentru analiza complex a datelor privind accidentele ar trebui
îmbun t ite,ăiarăaceastaătrebuie realizat ăanual,ăpentruăoămaiă bun ă în elegereăaăcauzeloră
accidentelor rutiere.
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Administratorii drumurilor, institutele de cercetare, consultan iiăetc.ătrebuieăs ăaib ăaccesă
laăbazaădeădateăaăaccidentelorălaănivelăna ionalăpentruăaăfaceăanalizeăaleăpunctelorănegre,ă
gestionareaă re eleiă sauă evaluareaă general ă aă siguran eiă rutiere,ă caă parteă aă proiecteloră deă
drumuri.
Trebuie creat un sistem deă colectareă aă dateloră despreă accidenteă careă s ă permit ă fiec ruiă
administratorădeădrum,ădeăex.ăautorit ileălocaleăşiăjude eneăs ăcolectezeădateădinăbazaădeă
dateăaăaccidentelorăşiă s ăaib ăaccesă laă fişeleă cuădateădetaliateăaleăaccidentelor,ădac ăesteă
necesar.ăAcestăsistemătrebuieăs ăfieădisponibilălaădiferiteăniveluri:
›ăDirec iaăRegional ăDrumuriădinăCNADNRăpentruădrumuriăna ionaleăşiăautostr zi
›ăConsiliulăJude eanăpentruădrumurileăjude ene
›ăAdministratorădeăstr ziăşiădrumuriălocaleă– oraşeăşiăcomune.
Ară trebuiă asigurat ă oă cooperareă maiă bun ă înă ceeaă ceă priveşteă statisticileă privindă
accidenteleăîntreănivelulăcentralăşiănivelulăjude ean.ăConsiliileălocaleăşiăjude eneăarătrebuiă
s ăaib ăaccesălaădateleăprivindăaccidenteleăşiăarătrebuiăs ăidentificeăşiăs ăelimine punctele
negre etc., inclusiv prin aplicarea instrumentelor specifice de gestionare a siguranЮei
circulaЮieiăpeăinfrastructuraărutier .
6.10.4 Creareaăsistemuluiădeămonitorizareăşiăevaluare
Monitorizareaă şiă evaluareaă ac iuniloră deă siguran ă rutier ă suntă importante pentru o mai
bun ă în elegereă aă eficacit iiă m surilor,ă pentruă îmbun t ireaă m suriloră deă siguran ă
rutier ă înă timp,ă precumă şiă pentruă utilizareaă eficient ă aă fonduriloră limitate,ă disponibileă
pentruă siguran aă rutier .ă Esteă important ă astfelă creareaă unui sistem necesar pentru a
informaă toateă p r ileă interesateă cuă privireă laă progresulă şiă eficacitateaă m suriloră deă
siguran ărutier ,ăşiăarăputeaăfi,ădeăasemenea,ăfolosităpentruăaăinformaăpubliculăcuăprivireă
la progresele înregistrate în activitatea de siguran ărutier .
Sistemulă deă monitorizareă şiă evaluareă aă aplic riiă Strategieiă NaЮionaleă pentruă Siguran ă
Rutier ă trebuieă s ă seă bazezeă peă analizaă dateloră relevanteă privindă accidentele,ă cumă ară fiă
reducereaă num ruluiă deă victimeă sauă schimbareaă comportamentuluiă şiă al iă indicatori.ă
Trebuieăcreat ăoălist ădeăindicatoriăpentruăsiguran aărutier ăînăfunc ieădeăcauzeăprincipaleă
şiă/ăsauăelementeăspecifice,ăeventual,ăînăfunc ieădeăregiune,ăpentruăaămonitorizaărealizarea.ă
De asemenea ar trebui descris modul în care monitorizareaătrebuieăs ăaib ăloc,ăceătipădeă
dateă suntă necesareă etc.ă Colectareaă corect ă deă dateă trebuieă organizat ă înă func ieă deă
necesit i,ăpentruăaăpermiteămonitorizareaăimpactuluiăinterven iilorădeăsiguran ărutier ăînă
ceeaăceăpriveşteăschimb rileăînăcomportamentul de utilizare a drumurilor periculoase sau
reducerileădeăvictimeăînărândulăgrupuriloră int .ă
Înă plus,ă ună sistemă deă monitorizareă pentruă loca iileă careă auă fostă supuseă îmbun t iriiă
siguran eiă rutiereă trebuieă implementat,ă precumă şiă sistemeă careă s ă monitorizezeă şiă s ă
evaluezeăperforman aădeăsiguran ăconformă intelorăasumate.
Într-oăetap ăulterioar ,ăstudiiădeăevaluareăregulateăaăsiguran eiăpentruăfiecareăcategorieădeă
drumuriă (na ionale,ă jude eneă şiă locale)ă trebuieă realizateă pentruă aă asiguraă calitatea
respect riiăstandardelorădeăsiguran ăspecificate.
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Pentruă aă suplimentaă dateleă privindă accidenteleă şiă pentruă aă calculaă rateleă deă expunere,ă
trebuieăimplementatăunăsistemădeăcontorizareăaătraficuluiăînătoateăoraşele,ăpeăprincipaleleă
artere / la principalele intersec iiăpentruăaămonitorizaătraficulărutier.
6.10.5 Îmbun t Юireaăcercet rii,ădezvolt riiăЬi transferului de cunoЬtinЮe
Cercetareaă înă domeniulă siguran eiă rutiereă ară trebuiă s ă ofereă cadrulă peă bazaă c ruiaă s ă fieă
luateă deciziiă privindă politicileă deă siguran , astfelă încâtă problemaă s ă beneficiezeă deă oă
abordareăştiin ific ăsistematic .ă rileă cuăceleă maiăbuneărezultateădeăsiguran ărutier ăpeă
planăinterna ionalăsunt,ădeăasemenea,ăceleăcareăauăavutăînămodătradi ionalăceleămaiăbuneăşiă
cele mai active programe de cercetareă înă materieă deă siguran ă rutier ă şiă instituteă deă
cercetareăînămaterieădeăsiguran ărutier .ăEsteăimportantăcaăRomâniaăs ăînve eădeălaăacesteă
stateămembreăaleăUEăşiăs ăutilizezeăexperien aădeăcercetareăşiăcapacit ileăcareănuăexist ăînă
ar ,ă astfelă încâtă interven iiă maiă eficienteă înă materieă deă siguran ă s ă fieă implementateă şiă
monitorizate în viitor.
Pentruă aă îmbun t iă cercetareaă şiă dezvoltareaă şiă transferulă deă cunoştin e,ă Guvernul,ă prină
CISR,ă ară trebuiă s ă întocmeasc ă oă situaЮie aă tuturoră cercet riloră înă domeniulă siguran eiă
rutiereă efectuateă înă Româniaă înă ultimiiă 10ă aniă şiă s ă identificeă universit iă şiă instituteă deă
cercetareă interesateă şiă capabileă s ă întreprind ă cercet riă comandateă peă problemeă deă
siguran ărutier .ă
Peăbazaăacestorăinforma iiăarătrebuiădezvoltat ăoăstrategieă na ional ădeăcercetareăprivindă
siguran aărutier ăcuăobiectiveăclareăundeăs ăfieăidentificateăşiăasigurateăfondurileănecesare.ă
Un program de cercetare de un an în cele mai severe puncte negre din România unde sunt
implica iăpietoni şiăbicicliştiiă(utilizatoriiăvulnerabiliăaiădrumurilor),ăprecumăşiăproiectareaă
m suriloră deă reducereă aă num ruluiă deă accidenteă cuă participan iă laă trafică vulnerabiliă peă
diferiteăzoneăşiătipulădeădrumuriăarăputeaăreprezentaăpunctulădeăplecare.
Ar trebui elaborată ună cadruă cuprinz toră deă proiecteă deă cercetareă careă s ă acopereă deă ex.ă
factoriiă vehicule,ă factoriiărutieri,ă factoriiă comportamentaliă şiă factoriiă institu ionaliăpentruă
punerea în aplicare într-oăperioad ădeă3ă -5 ani. Ar trebui de asemenea asigurate fonduri
corespunz toareăpentruăaăfinan aăunăprogramăcomprehensivădeăcercetareăprivindăsiguran aă
rutier ă şiă pentruă aă invitaă cadreă universitareă /ă cercet toriă /ă consultan iă s ă licitezeă pentruă
monitorizareaă eficacit iiă interven iiloră planuluiă deă ac iuneă înă cadrul strategiei de
siguran ărutier .
Cercetareaă înă domeniulă siguran eiă rutiereă ară trebuiă dezvoltat .ă Deă asemeneaă ară trebuiă
încurajat ă capacitateaă universit iloră şiă instituteloră deă cercetareă deă aă creaă Ьi menЮine
colectiveă deă cercet toriă pentruă aă sprijiniă programulă deă siguran ă înă România.ă Înă modă
alternativ,ăarătrebuiăînfiin at ăoăorganiza ieăna ional ăindependent ădeăcercetareăînămaterieă
deă siguran ă rutier ă pentruă aă realizaă ună programă na ională deă cercetareă privindă siguran aă
rutier .
Institutele de cercetare Ьiă universit Юileă ară trebuiă încurajateă /ă sprijiniteă s ă organizezeă oă
conferin ăanual ăaăcadrelorăuniversitare,ăcercet torilorăşiăaăaltorăpersoaneăcareălucreaz ăînă
domeniulăsiguran eiărutiere,ăpentruăaăprezentaăşiăaădiscutaărezultateleăcercet rii.
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Capitolul 7. REZULTATELE POLITICILOR PUBLICE
Reducereaăprogresiv ăaănum ruluiădeăvictimeăaleăaccidentelorărutiereăînăperioadaă2016ă 2020,ăobiectivăcentralăînăstrategie,ăconstituie,ăînăacelaşiătimp,ăprincipalulărezultatăceăesteă
aşteptată înă implementarea politicilor publice de implementare a prezentului document,
indicatoră fizică comună pentruă structurileă dină cadrulă CISR,ă careă reflect ă corectitudineaă
deciziiloră cuprinseă înă strategieă şiă aă moduluiă deă ac iuneă privindă promptitudineaă cuă careă
m surileădeăimplementareăaleăacesteiaăauăfostăpuseăînăpractic .ăÎnăacelaşiătimp,ăaplicareaă
prevederiloră strategieiă conduceă laă ac ionareaă unitar ă şiă coerent ă înă domeniulă siguran eiă
rutiereăşiăr spundeăcerin elorăformulateădeăComisiaăEuropean ăpentruăacestădomeniu.ă
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Capitolul 8. INDICATORI
Principalulă indicatorăcuăprivireă laăreuşitaă implement riiăstrategieiăprină mijloaceleăoferiteă
deă politicileă cuprinseă înă Planulă deă Ac iuniă prioritareă atingereaă obiectivuluiă generală ală
prezentei strategii este de reducerea laă jum tateă aă num ruluiă deă deceseă dină accidenteă
rutiereăpân ăînăanulă2020ăfaЮ ădeăanulă2010,ăastfelăîncâtăînăanulă2020ăs ăseăînregistrezeăcelă
mult 1188 de decese, faЮ ădeă2377ăînă2010.
Al iă indicatoriă careă voră reflectaă specificulă cuantific rilor,ă pentruă fiecare domeniu de
activitateăînăparte,ăînăleg tur ăcuăsiguran aărutier ,ăvorăfiăprezen iăînăanalizeleăprogrameloră
sectorialeă deă siguran ă rutier ă aleă fiec reiă componenteă ceă alc tuieşteă CISR,ă conformă
recomand rilorăЬiărezultatelorăcercet rilorăînădomeniu.
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Capitolul 9. IMPLICA IIăPENTRUăBUGETă
Pentruăactivit iăeficienteăînămaterieădeăsiguran ărutier ,ăesteăimportantăcaănivelulăpolitică
s ă recunoasc ă importan aă siguran eiă rutiereă şiă s ă canalizezeă fondurileă necesareă prină
intermediul bugetelor ministerialeă şiă finan riiă laă nivelă local,ă pentruă aă puneă înă aplicareă
strategiaă şiăplanulădeăac iune.ă Astfel,ăesteăimportantăs ăseăstabileasc ăşiăs ăseăasigureăună
bugetă dedicată siguran eiă rutiereă pentruă finan areaă activit iloră CISRă careă trebuieă s ă
dezvolte,ăs gestionezeăşiăs ăcoordonezeăpunereaăînăaplicareăaăStrategieiăNa ionaleăpentru
Siguran ă Rutier ă şiă Planurileă deă ac iuneă şiă s ă distribuieă fondurileă deă siguran ă
principalelorăp r iăinteresate.ăArătrebiăs ăaib ălocăoăanaliz ăaăposibilit ilorădeăînfiin areă a
unuiăbugetăadecvatăpentruăCISRăcareăs ăfieăalocatăpentruăactivit iăînădomeniulăsiguran eiă
rutiereăpentruăaăsus ineăfinanciarăCISR.
Trebuie identificat un buget specific pentru fiecare minister din cadrul CISR pentru a
finan aăactivit ileăspecificeăcareăsuntăînăresponsabilitateaădirect ăaăministeruluiărespectiv.ă
Chiarădac ăp r ileă interesateăîşiădezvolt ăşiă îşiă finan eaz ădeăceleă maiă multeăoriăpropriileă
planuriădeăac iuni,ăacesteaăpotăsolicitaăşiăprimiăfonduriăsuplimentareădinăfondurileăde inuteă
la nivelă centrală pentruă activit iă inovatoareă sauă suplimentare.ă Fondurileă deă siguran ă
rutier ă centraleă ară trebuiă utilizateă pentruă aă încurajaă ini iativeleă şiă activit ileă doriteă prină
finan areaăpar ial ăaăunorăastfelădeăactivit iălaănivelăcentralăşiălocal.
Este importantă s ă seă g seasc ă solu iiă deă finan areă durabileă peă termenă mediuă pentruă
activit iă înă domeniulă siguran eiă rutiereă deă ex.ă prină fonduriă speciale,ă colectateă prină
contribuЮiiă aleă fiec ruiă utilizatoră motorizată deă infrastructur ă rutier .ă Rezultatulă ară fiă
mecanismeăadecvateăpentruăaăasiguraăvenituriăpentruăfinan areaăactivit ilorădeăsiguran ă
rutier .
Resurseleăfinanciareăprincipaleănecesareăimplement riiăStrategieiăNa ionaleădeăSiguran ă
Rutier ăprovinădin:
a) fonduriă deă laă bugetulă deă stată alocateă fiec reiă institu iiă reprezentateă înă CISR,ă
prev zuteă înă bugeteleăpropriiă aleăacestora,ă înăcadrulă sumelorăaprobateăanualăprină
legea bugetului de stat.;
b) fonduriă dină parteaă Uniuniiă Europene,ă alocateă înă cadrulă programeloră deă asisten ă
financiar ănerambursabil ăcuădestina iaăsauăcuăcomponenteăprivindăaccesibilitateaă
şiăsiguran aărutier ;
c) dona iiăşiăsponsoriz ri,ăoferite/acceptateăînăcondi iileălegii;
d) alte surse constituite conform legii.
ProgrameleăSectorialeădeăAc iuneăpentruăimplementareaăStrategieiăNa ionaleădeăSiguran ă
Rutier ăpentruăperioadaă2016ă- 2020,ăcareărezult ădinăPlanulădeăAc iuniăpentruăaplicareaă
acesteia,ă voră specificaă anuală surseleă deă finan areă necesareă îndepliniriiă fiec ruiă obiectivă
stabilităşiăvolumulăacestora.
O evaluare a costului de implementare a unora dintre acЮiunile din Planul de AcЮiuni se
reg seЬte în Planul general de acЮiuneăpentruăm suriădeăîmbun t Юire a siguranЮei rutiere –
JASPERS, martie 2016.
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Capitolul 10.

IMPLICA IIăJURIDICE

Realizareaă obiectiveloră prev zuteă înă Strategiaă Na ional ă deă Siguran ă Rutier ă pentruă
perioada 2016 - 2020ă implic ă respectareaă legisla ieiă na ionaleă şiă aă celeiă europeneă înă
domeniu.
Peălâng ătoateăacestea,ăstrategiaăvizeaz ăşiăaducereaăprocedurilorăşiăpracticilorăna ionaleălaă
nivelul bunelor practici aleăUniuniiăEuropene.ăInstitu iileăcuăresponsabilit iăînăsiguran aă
rutier ă prezint ă înă cadrulă întâlniriloră DPISRă proiecteleă deă acteă normativeă careă vizeaz ă
acestă domeniu,ă pentruă aă fiă discutate,ă supuseă adopt riiă deă CISRă Ьiă înaintateă autorit iloră
publice competente,ăpotrivitălegii,ăînăvedereaăaprob rii.

80

Capitolul 11. ETAPEăULTERIOAREăŞIăINSTITU IIă
RESPONSABILE
Dup ă aprobareaă prezenteiă strategii,ă institu iileă cuă responsabilit iă înă domeniulă siguran eiă
rutiere vor elabora propriile documente necesare implement riiă sectorialeă aă acesteia.ă
Institu iileă responsabileă cuă implementareaă strategieiă suntă stabiliteă atâtă prină prevederileă
legaleădup ăcareăesteăorganizatăşiăfunc ioneaz ăCISR,ăcâtăşiăprinăPlanulădeăAc iuni.
Peă termenă mediu,ă ară trebuiă s ă fieă preg titeă pentruă perioadaă dup ă 2020ă oă nou ă Strategieă
NaЮional ă deă Siguran ă Rutier ă şiă planuriă deă ac iuneă corespunz toareă înă armonieă cuă
viitoarele linii directoare stabilite la nivelul Uniunii Europene, dar Ьiă cuă recomand rileă
rezultanteădinăcercet rileăviitoareăcu privire la cauze Ьi indicatori.
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Anexe
Tabelul 13. EvoluЮiaănum ruluiădeădeceseăînăaccidenteărutiere,ă2001-2014, UE
2001
MT

16

16

16

13

16

10

14

15

21

15

17

9

18

20132014
10 -44.4%

LU

70

62

53

50

47

43

45

35

48

32

33

34

45

35 -22.2%

9.4%

NO

275

310

280

258

224

242

233

255

212

210

168

145

187

147 -21.4%

-30.0%

HR

647

627

701

608

597

614

619

664

548

426

418

393

368

308 -16.3%

-27.7%

SI

278

269

242

274

257

262

293

214

171

138

141

130

125

108 -13.6%

-21.7%

1,275

854

868

960

843

910

968

905

810

660

731

688

650

563 -13.4%

-14.7%

RS

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

20102014
-33.3%

433

415

379

375

379

336

380

344

279

272

292

255

258

224 -13.2%

-17.6%

EL

1,880

1,634

1,605

1,670

1,658

1,657

1,612

1,553

1,456

1,258

1,141

988

879

793

-9.8%

-37.0%

CH

544

513

546

510

409

370

384

357

349

327

320

339

269

243

-9.7%

-25.7%

AT

958

956

931

878

768

730

691

679

633

552

523

531

455

430

-5.5%

-22.1%

)

PT

1,670

1,668

1,542

1,294

1,247

969

974

885

840

937

891

718

637

607

-4.7%

-35.2%

PL

5,534

5,827

5,640

5,712

5,444

5,243

5,583

5,437

4,572

3,907

4,189

3,571

3,357

3,202

-4.6%

-18.0%

DK

431

463

432

369

331

306

406

406

303

255

220

167

191

183

-4.2%

-28.2%

EE

199

223

164

170

169

204

196

132

100

79

101

87

81

78

-3.7%

-1.3%

RO

2,450

2,412

2,229

2,444

2,629

2,587

2,800

3,065

2,797

2,377

2,018

2,042

1,861

1,818

-2.3%

-23.5%

IT

7,096

6,980

6,563

6,122

5,818

5,669

5,131

4,725

4,237

4,114

3,860

3,653

3,385

3,330

-1.6%

-19.1%

BE

1,486

1,306

1,214

1,162

1,089

1,069

1,067

944

943

841

861

767

724

715

-1.2%

-15.0%

ES

5,517

5,347

5,399

4,741

4,442

4,104

3,823

3,100

2,714

2,478

2,060

1,903

1,680

1,661

-1.1%

-33.0%

NL

1,083

1,069

1,088

881

817

811

791

750

720

640

661

650

570

570

0.0%

-10.9%

FI

542

525

445

467

437

405

382

412

314

352

341

263

277

279

0.7%

-20.7%

DE

6,977

6,842

6,613

5,842

5,361

5,091

4,949

4,477

4,152

3,651

4,009

3,601

3,340

3,368

0.8%

-7.8%

UK

3,598

3,581

3,658

3,368

3,337

3,300

3,056

2,718

2,337

1,905

1,960

1,802

1,769

1,807

2.1%

-5.1%

CY

98

94

97

117

102

86

89

82

71

60

71

51

44

45

2.3%

-25.0%

LT

706

697

709

752

773

760

740

499

370

299

297

301

258

265

2.7%

-11.4%

FR

8,252

7,741

6,126

5,593

5,318

4,709

4,620

4,275

4,273

3,992

3,963

3,653

3,268

3,384

3.5%

-15.2%

IE

411

376

335

374

396

365

338

279

238

212

186

162

188

195

3.7%

-8.0%

SE

534

515

512

463

423

428

454

380

341

266

319

285

260

270

3.8%

1.5%

CZ

1,334

1,431

1,447

1,382

1,286

1,063

1,222

1,076

901

802

773

742

654

688

5.2%

-14.2%

HU

1,239

1,429

1,326

1,296

1,278

1,303

1,232

996

822

740

638

605

591

626

5.9%

-15.4%

BG

1,011

959

960

943

957

1,043

1,006

1,061

901

776

658

605

601

655

9.0%

-15.6%

SK

625

626

653

608

600

608

661

606

385

353

324

295

223

258 15.7%

-26.9%

LV

558

559

532

516

442

407

419

316

254

218

179

177

179

212 18.4%

-2.8%

IL

EU 28 55,091 54,124 51,166 48,017 45,981 43,777 43,211

39,713 35,427 31,595 30,803 28,177 26,009 25,845

-0.6%

--18.2%
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Tabelul 14. Decese în accidente rutiere per milion de locuitori, 2010 Ьi 2014, UE
2014

2010

Decese

Nr. locuitori

Decese per milion de
locuitori

Decese

Nr. locuitori

Decese per milion
de locuitori

MT

10

425,384

24

15

414,027

36

SE

270

9,644,864

28

266

9,340,682

28

UK*

1,807

64,308,261

28

1905

62,510,197

30

NO*

147

5,107,970

29

210

4,858,199

43

CH

243

8,139,631

30

327

7,785,806

42

DK*

183

5,627,235

33

255

5,534,738

46

IL(1)

279

8,296,000

34

352

7,695,100

46

NL

570

16,829,289

34

640

16,574,989

39

ES*

1,661

46,512,199

36

2478

46,486,619

53

FI*

224

5,451,270

41

272

5,351,427

51

DE*

3,368

80,767,463

42

3651

81,802,257

45

IE*

195

4,605,501

42

212

4,549,428

47

SK

258

5,415,949

48

353

5,390,410

65

AT

430

8,506,889

51

552

8,375,290

66

FR*

3,388

65,835,579

51

3992

64,658,856

62

SI

108

2,061,085

52

138

2,046,976

67

CY

45

858,000

52

60

819,140

73

IT*

3,330

60,782,668

55

4114

59,190,143

70

PT*

607

10,427,301

58

937

10,573,479

89

EE*

78

1,315,819

59

79

1,333,290

59

HU

626

9,877,365

63

740

10,014,324

74

LU

35

549,680

64

32

502,066

64

BE*

715

11,203,992

64

841

10,839,905

78

CZ

688

10,512,419

65

802

10,462,088

77

HR

308

4,246,809

73

426

4,302,847

99

EL*

793

10,903,704

73

1258

11,183,516

112

RS*

563

7,146,759

79

660

7,306,677

90

PL

3,202

38,017,856

84

3907

38,167,329

102

LT

265

2,943,472

90

299

3,141,976

95

BG**

655

7,245,677

90

776

7,421,766

105

RO
LV

1,818
212

19,947,311
2,001,468

91
106

2377
218

20,294,683
2,120,504

117
103

EU28

25,849

506,824,509

31595

503,402,952

63

51
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Tabelul 15. EvoluЮiaănum ruluiădeăr niЮi grav în urma accidentelor rutiere, 2001-2014, UE
2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

%
change
20102014

Average
annual
%
change
20012014
-36.7%
-6.6%

EL

3,238

2,608

2,348

2,395

2,270

2,021

1,821

1,872

1,676

1,709

1,626

1,389

1,303

1,082

LV

n/a

n/a

n/a

1,222

810

630

638

791

681

569

531

493

452

434

-23.7%

-7.8%

IE*

1,417

1,150

1,009

877

1,021

907

860

835

640

561

472

474

n/a

439

-21.7%

-8.6%

CY

1,015

945

900

960

741

730

717

661

647

586

561

551

407

467

-20.3%

-6.2%

PT

5,797

4,770

4,659

4,190

3,762

3,483

3,116

2,606

2,624

2,475

2,265

1,941

1,946

2,027

-18.1%

-8.2%

BE**

8,949

8,223

8,083

6,913

7,272

6,999

6,997

6,782

6,647

5,982

6,164

5,277

4,947

n/a

-17.3%

-4.0%

3,523

3,369

3,074

3,288

BE MAIS3+
HR
ES**

4,607

4,481

4,878

4,395

4,178

4,308

4,544

4,029

3,905

3,182

3,409

3,049

2,831

2,675

-15.9%

-4.3%

26,566

26,156

26,305

21,805

21,859

21,382

19,295

16,488

13,923

11,995

11,347

10,444

10,086

n/a

-15.9%

-8.8%

6,412

ES
MAIS3+
RS*

5,777

4,314

4,551

4,864

4,401

4,778

5,318

5,197

4,638

3,893

3,777

3,544

3,422

3,275

-15.9%

-3.2%

SK

2,367

2,213

2,163

2,157

1,974

2,032

2,036

1,806

1,408

1,207

1,168

1,122

1,086

1,057

-12.4%

-6.8%

26,192

24,091

19,207

17,435

39,811

40,662

38,615

34,965

33,323

30,393

29,679

27,142

25,966

26,635

-12.4%

1.3%

CH

6,194

5,931

5,862

5,528

5,059

5,066

5,235

4,780

4,708

4,458

4,437

4,202

4,129

4,043

-9.3%

-3.2%

DK**

3,946

4,088

3,868

3,561

3,072

2,911

3,138

2,831

2,498

2,063

2,172

1,952

1,891

n/a

-8.3%

-6.6%

352

351

331

297

307

319

286

290

288

266

317

339

316

245

-7.9%

-1.4%

IL

2,644

2,419

2,416

2,455

2,363

2,305

2,095

2,063

1,741

1,683

1,340

1,611

1,624

1,562

-7.2%

-4.6%

NO*

1,043

1,151

994

980

977

940

879

867

751

714

679

639

640

666

-6.7%

-4.5%

SI

2,481

1,561

1,399

1,398

1,292

1,259

1,295

1,100

1,061

880

919

848

708

826

-6.1%

-7.0%

HU

7,920

8,360

8,299

8,523

8,320

8,431

8,155

7,227

6,442

5,671

5,152

4,921

5,369

5,331

-6.0%

-4.5%

1,394

1,570

1,480

1,217

1,102

1,032

1,091

1,159

-4.8%

FR

(2)

LU

SE
MAIS3+
RO

6,072

5,973

5,585

5,774

5,885

5,780

7,091

9,403

9,097

8,509

8,768

8,860

8,156

8,122

-4.5%

4.0%

CZ

5,378

5,375

5,125

4,711

4,237

3,883

3,861

3,725

3,467

2,774

3,026

2,925

2,711

2,703

-2.6%

-5.8%

UK*

38,792

37,502

34,995

32,313

30,027

28,673

28,871

27,024

25,725

23,552

23,947

23,834

22,470

23,330

-0.9%

-4.2%

GB
MAIS3+
NL**

16,000

16,100

16,500

16,200

16,000

15,400

16,600

17,600

18,800

19,100

20,100

19,200

n/a

n/a

0.5%

2.2%

5,700

6,100

NL MAIS3+
PL

19,311

18,831

17,251

17,403

15,790

14,659

SE

16,053

16,042

13,689

11,491

12,585

12,049

11,669

11,696

1.8%

-4.1%

5,470

5,594

5,208

4,662

4,518

4,450

4,826

4,889

4.9%

-2.4%

DE*

95,040

88,382

85,577

80,801

76,952

74,502

75,443

70,644

68,567

62,620

68,985

66,279

64,045

67,709

8.1%

-2.8%

AT

8,207

8,043

7,984

7,591

6,922

6,774

7,147

6,783

6,652

6,370

6,397

8,017

7,344

7,434

16.7%

-0.9%

MT

262

314

247

264

257

277

246

248

199

211

235

300

265

292

38.4%

-0.3%

n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
1,326
1,308
n/a
n/a
FI MAIS3+
EU 23
285,131 270,739 257,935 241,185 252,759 246,022 246,825 233,752 221,959 206,828 214,343 205,856 197,994

n/a
-1.6%

-2.6%

203,517

