Fii deștept
în trafic!

Parte a campaniei de educație rutieră realizată de:
cu sprijinul

VĂ RUGĂM, CONDUCEȚI PREVENTIV!

Ești pieton?

Trotuarul a fost construit
special pentru siguranța TA!
Pietonii sunt cei mai afectați în cazul implicării într-un accident rutier. Deplasarea
pe partea carosabilă induce un risc major în trafic. Alege să fii în siguranță.

Doar pentru că sunt conducător auto, nu înseamnă că te văd
întotdeauna. Și pietonii trebuie să circule corect în trafic!
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Traversează pe la locurile special amenajate și asigură-te înainte de a traversa.
Nu te opri, nu alerga și nu te juca pe stradă. Vehiculele nu frânează atât de
repede pe cât ți-ai dori. De ce să riști?
Dacă nu există trotuar, mergi pe partea stângă a străzii în sensul de mers şi
cât mai aproape de marginea drumului – șoferii te pot vedea mai bine așa și
te pot evita.
Respectă culorile semaforului întotdeauna!
Chiar și pietonii trebuie să acorde prioritate mașinilor de salvare, pompieri sau
poliție – fii atent la sirenele mașinilor, chiar dacă este verde!
Nu traversa drumul prin fața sau prin spatele autobuzului ori tramvaiului oprit în
stație. În această poziție nu poți fi văzut de șoferii celorlalte mașini.
Traversează numai când toate vehiculele au oprit pentru a acorda prioritate.
Pentru siguranța ta, nu folosi telefonul mobil în loc să acorzi atenție la traversare.
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Doar pentru că te grăbești, nu înseamnă că ai dreptul să
traversezi pe oriunde. Legislația rutieră se aplică și pietonilor!
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Nu te deplasa cu rolele pe partea carosabilă a drumurilor publice!
Rolele nu pot fi folosite pe partea carosabilă a drumurilor publice,
ci doar în zonele special amenajate, pentru a conferi siguranță.

Ești biciclist?
Trebuie să respecți
regulile în trafic.
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Poți merge cu bicicleta pe drumurile
publice dacă ai peste 14 ani.
Cu bicicleta nu se face slalom printre mașini.
Se indică schimbarea direcției de mers,
semnalizând prin gesturi specifice – ceilalți nu îți
cunosc direcția de mers.
Cu bicicleta se circulă pe benzile special marcate
sau, dacă nu există, pe partea carosabilă, lângă
bordură.
Poartă cască de protecție și, dacă circuli noaptea,
este important să porți vestă reflectorizantă și să
ai în funcțiune farul și stopul bicicletei, pentru ca
toți șoferii să te poată vedea.
Nu da sonorul în căști prea tare – trebuie să auzi
traficul!
Nu folosi telefonul sau playerul când mergi cu
bicicleta.

Și tu poți ajuta la scăderea numărului de accidente rutiere dacă vei
respecta regulile de circulație!

:

inților
r
ă
p
e
l
e
pun

S
•
•
•

•
•

Conducând preventiv, șoferii pot salva
vieți!
Viteza excesivă nu te duce mai repede la
destinația dorită!
Nu conduceți sub influența alcoolului
sau a medicamentelor contraindicate
conducerii auto. Ele nu te fac mai
rezistent la accident!
Nu folosiți telefonul mobil în timp ce
conduci. Niciun mesaj pe Facebook nu
este mai important decât viața ta!
Verifică starea tehnică a vehiculului
înainte de a pleca în călătorie.

Asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto

Asigurarea RCA este o asigurare obligatorie, atât în România cât și în celelalte
state membre ale Uniunii Europene (Cartea Verde). Asigurarea RCA intervine
în ajutorul tău atunci când ești vinovat de un accident rutier, depăgubind
persoana păgubită pentru pagubele produse din vina ta.
CASCO este o asigurare facultativă pentru protecția persoanelor și a
vehiculului, indiferent cine este vinovat de producerea accidentului.

Dacă ai văzut un accident rutier soldat cu
victime, dă o mână de ajutor! Sună la 112!

