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INTRODUCERE
Când stai pe scaunul șoferului, se deschide o lume cu totul nouă.
Pentru șoferii de toate vârstele, obținerea permisului de conducere
este un eveniment care oferă oportunități de angajare, mobilitate și
independență..
Conducerea este, înainte de toate, o responsabilitate care își ascunde
bine riscurile. Printre abilitățile de bază pe care trebuie să le dezvolți
pentru a te pregăti pentru această responsabilitate sunt:
Comportament:
Dezvoltați o atitudine de siguranță și responsabilitate de fiecare dată
când conduceți.
Conștientizare:
Fiți conștienți de ceea ce se întâmplă în jurul dumneavoastră în timp
ce conduceți și acționați întotdeauna responsabil și gata să luați decizii
rapide și precise.
Cunoştinţe:
Aflați și înțelegeți legile și regulile pe timpul deplasării pe drumul
public.
Aptitudini:
Continuați permanent procesul de învățare și reîmprospătați-vă
constant cunoștințele și abilitățile.
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Educația, instruirea și practica sunt necesare pentru a dezvolta
conștientizarea, abilitatea și acumularea de cunoștințe care să conducă
la o schimbare a modului de gîndire. Această atitudine se reflectă în
deciziile dumneavoastră precum și în dorința ta de a fi conducători auto
responsabili. Fiți pregătit să fții toleranți față de ceilalți participanți la
trafic. Conduceți întotdeauna activ, concentrându-vă atenția pe ceilalți
participanți la trafic.
Împreună cu toate avantajele pe care le oferă autovehiculele, de
asemenea, există dezavantaje uriașe și costuri indirecte pe care întreaga
societate le plătește. Dincolo de costurile directe de construcție și
întreținere a drumurilor, întreținerea autovehiculelor și controlul
traficului, există costuri de mediu și umane care, în unele cazuri,
depășesc costurile directe. Datele pentru Bulgaria și România arată
că în 2018 au fost înregistrate 6730 de accidente de circulație grave.
În acest an, 628 de persoane au decedat ca urmare a accidentelor de
ciculație și 22.015 au fost rănite
Majoritatea accidentelor rutiere pot fi prevenite prin respectarea
regulilor rutiere și a comportamentului responsabil din partea șoferilor.
Acesta este și scopul acestui ghid de conducere în condiții de siguranță.
Vă dorim un șofat fără probleme și în condiții de siguranță!
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I.REGULI DE BAZĂ ALE
CONDUSULUI ÎN CONDIȚII DE SIGURANȚĂ
1.Reguli necesare înaintea procesului de conducere.
Pentru a vă asigura că totul este în ordine cu automobilul dvs. precum
și că este în stare bună și poate fi condus în siguranță pe drumurile
publice, este necesar să verificați exteriorul acestuia înainte de a intra
în interior, cu scopul de a verifica faptul că nu există obstacole, pietoni
sau orice alte obstacole pe calea de acces.
Studiile privind siguranța rutieră au arătat că menținerea unei presiuni
adecvate a pneurilor, respectarea limitelor de încărcare pe anvelope
și autovehicule (nu depășesc greutatea admisă), evitarea pericolelor
rutiere și verificarea stării tehnice a anvelopelor sunt cele mai
importante lucruri pe care le poate face o persoană pentru a evita
eventuale incidente, cum ar fi fisurarea, netezirea sau uzarea peste
limită. Grija pentru anvelope poate conduce, de asemenea, la o
conducere mai ușoară, reducând riscul de rănire a șoferilor și a altor
participanți la trafic, economisind combustibil, prelungind durata de
viață a anvelopelor. Este important pentru siguranța dvs. să alegeți tipul
de anvelope conform recomandării producătorului autovehiculului.
Anvelopele sunt singurul contact al mașinii cu suprafața drumului. De
aceea, acestea sunt atât de importante pentru siguranța rutieră.
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2.Întreținerea anvelopelor
Anvelopele bine întreținute îmbunătățesc capacitatea vehiculului la
manevrele de virare și oprire, cresc tracțiunea și greutatea pe care
acesta o poate suporta. Dacă vehiculul este supraîncărcat și anvelopele
sunt moi, riscul apariției unor defecțiune crește. Prin urmare,
anvelopele trebuie menținute în bune condiții prin monitorizarea și
reglarea presiunii, respectând sarcina admisibilă a anvelopelor și a
vehiculului în scopul evitării pericolelor rutiere.
Valorile admise ale presiunii anvelopelor și încărcării maxime admise
ale autovehicululi.
Producătorii de vehicule trebuie să afișeze într-un loc vizibil (ușă,
portbagaj, torpedou, etc.) o descriere a mărimii anvelopelor și a
presiunii recomandate, a sarcinii maxime admise , a sarcinii admise
pentru fiecare osie și a indicelui de viteză. Aceste date pot fi găsite și
în manualul de utilizare al vehiculului.
Presiunea și sarcina asupra anvelopelor
Presiunea este cantitatea de aer din anvelopă care permite ca
aceasta să reziste la o anumită sarcină și afectează comportamentul
general al vehiculului. Presiunea se măsoară în kilopascali (kPa).
Producătorii de autoturisme și vehicule comerciale ușoare determină
presiunea corespunzătoare a pneurilor în funcție de sarcinile admise
pentru acestea, adică. sarcinile maxime pe care mașina le poate
transporta în siguranță, precum și dimensiunea anvelopelor. Presiunea
corespunzătoare pentru un anumit vehicul se numește “presiunea
recomandată a anvelopelor în stare de repaus”. Deoarece anvelopele
sunt proiectate pentru mai multe tipuri de vehicule, producătorii de
anvelope scriu „presiunea maximă admisibilă” pe partea laterală a
acestora. Acest număr reprezintă cea mai mare presiune care ar trebui
aplicată vreodată pe o acest tip de anvelopă.
Producătorul vehiculului, nu cel al anvelopelor, determină presiunea
corectă a pneului pentru tipul de vehicul!!!
Verificarea presiunii.
Proiectul ROBG-306 “O mai bună conexiune a oraselor Alexandria și Cherven Bryag la rețeaua TEN-T” este
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Este extrem de important să verificați presiunea în anvelope cel puțin
o dată pe lună din următoarele motive:
o Majoritatea anvelopelor pierd aer în timp.
o Anvelopele se pot înmuia brusc dacă șoferul dă într-o gaură sau
lovește o bordură în timpul parcării.
o În cazul anvelopelor radiale, de obicei, nu se poate observa
această scădere a presiunii la prima vedere.
Pentru mai multă siguranță, șoferii pot să se echipeze cu un manometru
portabil, care să fie permanent în autovehicul. Manometrele sunt
accesibile și pot fi achiziționate din diverse locuri. Măsurătorile se fac
atunci când anvelopa este rece. Termenul “rece” nu are nicio legătură
cu temperatura exterioară. O anvelopă rece este una care a stat în
repaus cel puțin trei ore. Când anvelopa este în mișcare, aerul din ea
se încălzește, ceea ce duce la o creștere a presiunii interioare.
Menținerea unei presiuni corecte
Pasul 1: Găsiți valorile de presiune recomandate în manualul vehiculului.
Pasul 2: Măsurați și înregistrați presiunea în fiecare anvelopă
Pasul 3: Dacă presiunea în oricare dintre anvelope este prea mare,
eliberați aerul apăsând ușor ventilul supapei cu manometru până când
atingeți presiunea corespunzătoare
Pasul 4: Dacă presiunea este prea mică, umflați anvelopa și, dacă
nu aveți o pompă, verificați diferența dintre valoarea curentă și cea
recomandată, iar la o benzinărie reglați persiunea.
Pasul 5: Verificați dacă toate pneurile sunt la aceeași presiune (dacă nu
există excepția ca anvelopele din față și cele din spate să fie umflate
diferit)
Dacă o anvelopă este moale în timpul conducerii, umflați-o la presiunea
recomandată. Deși anvelopa poate fi puțin mai moale decât presiunea
recomandată (la rece), acest lucru este recomandat condusului cu o
anvelopă foarte moale. Cu prima ocazie, când anvelopa este deja rece,
umflați-o.
După verificarea anvelopelor, este important să verificați în jurul
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precum și sub mașină să nu existe scurgeri sau alte probleme care pot
afecta funcționarea în siguranță a autovehiculului.. Când faceți acest
lucru, este extrem de important să parcați în siguranță și să nu puneți
în pericol ceilalți participanți la trafic. După ce ați finalizat acest test,
sunteți gata să ocupați scaunul șoferului și să vă pregătiți pentru o
conducere în siguranță. Înainte de a conduce, este bine să vă obișnuiți
cu următoarele proceduri de bază:
o Reglați scaunul și spătarul scaunului astfel încât să vă simțiți
confortabil și să aveți vizibilitate maximă.
o Reglați tetiera.
o Reglați oglinda retrovizore interioară și oglinzile laterale.
o Fixați centura de siguranță!
3. Îmbunătățirea vizibilității unghiurilor moarte
Trebuie să se fi întâmplat fiecărui șofer decis să depășească mașina
din fața sa, când aude brusc scrâșnetul țipător al frânelor și claxonul
nervos al altui participant la trafic care încerca să te depășească.
“De unde a mai apărut și ăsta! Doar m-am uitat în oglindă și nu era
nimeni. Nici măcar nu l-am văzut din lateral. Este ca și cum ar fi venit de
nicăieri” vă întrebați. Problema se află în așa-numitul unghi mort. Este
o “zonă moartă” (unghi mort) în oglinzile retrovizoare, unde mașinile
și motocicletele care ne depășesc “ se ascund”. Le vezi inițial, apoi
dispar și nu mai pot fi vizualizate nici direct în lateral, nici în oglindă.
După doar câteva secunde, în funcție de diferența de viteză, acestea
apar în vederea ta periferică. Câteva secunde, însă, pot avea consecințe
destul de dramatice. Există un unghi mort pe ambele părți ale mașinii.
Și în afară de asta, mulți șoferi nici măcar nu se deranjează să verifice
acest lucru. Care este soluția acestei probleme? Pentru început, cel
mai important este să reglați corect oglinzile. Cu o reglare corectă,
oglinzile moderne cu sticlă asferică convexă pot minimiza unghiurile
moarte. Cu toate acestea, la modelele mai vechi cu oglinzi mici și
plate, chiar și cu cea mai bună reglare, beneficiul va fi minim.
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II. CONDUCEREA RESPONSABILĂ
A AUTOVEHICULELOR
1. Conducere proactivă
Conducerea proactivă își propune să anticipeze posibile pericole și să
ia măsuri pentru a limita, a atenua sau a evita pericolul înainte de
apariția acestuia. Nu trebuie să presupuneți niciodată că alți șoferi
conduc întotdeauna cu atenție sau reacționează adecvat în orice
situație. Anticiparea a ceea ce s-ar putea întâmpla vă va ajuta să evitați
coliziunile cauzate de greșelile de conducere ale altora. Următoarele
secțiuni descriu abilitățile și tehnicile pe care le puteți utiliza pentru
a conduce activ.
2. Privește în jurul mașinii în timp ce conduci
Cea mai mare parte a atenției dvs. ar trebui să fie direcționată privitului
în în față și evaluării pericolelor care pot apare. Când conduceți într-o
zonă urbană, priviți în fața vehiculului distanța de parcurs timp de cel
puțin 12 până la 15 secunde. Când conduceți pe un drum interurban,
privirea trebuie să fie pe distanța cel puțin 20 până la 25 de secunde
în fața mașinii. Acesta este un parametru de orientare vizuală, care vă
oferă timp să reacționați la pericolele din fața dvs. Verificați situația
din spatele dvs. uitându-vă în oglinzile retrovizoare la fiecare opt până
la douăsprezece secunde (într-o zonă urbană). Uitați-vă în oglinzile
retrovizoare când doriți să schimbați banda, încetiniți sau opriți.
Proiectul ROBG-306 “O mai bună conexiune a oraselor Alexandria și Cherven Bryag la rețeaua TEN-T” este
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Fiți conștienți de dimensiunile vehiculelor de pe ambele părți. Acordați
atenție vitezometrului pentru a verifica constant viteza și a o ajusta
dacă este necesar.
3. Atenție la potențiale pericole
Conducerea proactivă implică un proces continuu de monitorizare a
mediului înconjurător. și de a lua în considerare o eventuală evoluție a
pericolului și apoi luarea de măsuri pentru atenuarea riscurilor. Există
două tipuri de pericole care trebuie identificate. Acestea sunt fixe
(cele care nu se schimbă) și variabile (cele care modifică). Pericolele
fixe sunt condiții și situații rutiere permanente, precum:
• zone cu viziune limitată, precum curbe, dealuri și alei ascunse
• intersecții
• zone de fuziune a benzilor
Pericolele se pot modifica în timpul zilei, astfel:
• copiii care merg la școală și alți pietoni care se deplasează la
locul de muncă
• vehiculele care traversează spre stânga și trec pe banda opusă
• suprafețe de drum înghețate
• vehicule avariate
• participanți la trafic cu viteză de deplasare lentă (biciclete,
căruțe mașini cu defecțiuni)
Fiți pregătiți să luați măsuri pentru a evita orice problemă, deoarece
situația de pe drum este dinamică și în continuă schimbare. Fiți pregătiți
pentru situații neașteptate și întotdeauna faceți-vă un plan de acțiune.
4. Distanța rutieră
Lăsați suficient spațiu între dvs. și vehicul în partea din față și în spate
precum și pe ambele părți pentru a vă putea opri în siguranță sau a
evita un potențial pericol. Când vă opriți în spatele unui alt vehicul în
mișcare, lăsați suficient spațiu, astfel încât să puteți schimba banda,
fără a fi nevoie să dați înapoi. Spațiul suplimentar reduce riscul ca
Proiectul ROBG-306 “O mai bună conexiune a oraselor Alexandria și Cherven Bryag la rețeaua TEN-T” este
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mașina din fața dvs. să fie lovită dacă ești lovit din spate. Acest lucru vă
permite, de asemenea, să evitați un șofer care s-ar putea să fi pierdut
controlul asupra mașinii sale.
5. Planificați-vă traseul
Planificați-vă itinerarul înainte de a pleca și respectați-l in timpul
condusului. Asigurați-vă că vă aflați pe banda dreaptă cu mult înainte
de a ieși sau a vira. Acest lucru vă va ajuta să evitați schimbări rapide
și periculoase ale benzii de rulare. Dacă ratați ieșirea sau virarea,
continuați până la următoarea ieșire sau intersecție. Nu întoarceți
niciodată mașina pe șosea pentru a vă întoarce la o ieșire pierdută sau
virare. Folosiți semnalizatoarele mașinii pentru a anunța ceilalți șoferi
de intenția dvs.
6. Păstrați distanța față de mașina din față
Trebuie să păstrați cel puțin distanța parcursă în două secunde față
de vehiculul din față. Acest lucru este valabil în condiții rutiere și
meteorologice normale. Când condițiile sunt dificile, este imperios
necesar să măriți distanța față de mașina din față.
Pentru a afla dacă sunteți la distanță de două secunde în spatele
vehiculului din fața dvs., când trece pe lângă un obiect staționar,
cum ar fi un marcaj rutier sau o umbră pe drum, începeți să numărați.
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Numarați “o mie unu”, “o mie doi”. Dacă partea din față a mașinii dvs.
ajunge în dreptul obiectului staționar înainte de a termina numărarea,
nu este bine. Reduceți viteza și numărați încă o dată. Regula de două
secunde funcționează la orice viteză.
O excepție de la această regulă este pentru șoferii de vehicule mari, se
recomandă utilizarea unui minim de patru secunde distanță.
7. Telefoanele mobile și alți factori care vă pot distrage atenția
Nu folosiți un telefon mobil sau alte dispozitive electronice în timp ce
conduceți. Utilizarea unui telefon mobil pentru a efectua sau primi un
apel sau pentru a primi sau trimite un mesaj text reprezintă un factor
care vă poate distrage atenția de la sarcina solicitantă și precisă de a
conduce. Aceast lucru se referă și la telefoanele mobile cu dispozitive
hands-free. Dacă doriți să efectuați sau să primiți un apel sau să primiți
sau să trimiteți un mesaj text, opriți-vă într-o locație sigură și permisă.
Nu întreprindeți acțiuni care vă distrag atenția în timpul condusului.
În timp ce toate aceste elemente de distragere a atenției pot fi
periculoase, Codul rutier include amenzi doar pentru anumite acțiuni.
Acestea includ utilizarea unui telefon mobil pentru mesagerie text sau
e-mail, utilizarea dispozitivelor electronice fără un dispozitiv handsfree. Cu toate acestea, există și alți factori care nu sunt mai puțin
periculoși precum machiajul, fumatul etc.
8. Condusul ecologic
Mai simplu spus, aceasta este o acțiune în care consumul de combustibil
și întreținerea sunt cât mai reduse. Pentru a putea folosi unele reguli
în mod eficient, trebuie să vă cunoașteți mai întâi propria mașină.
Citiți instrucțiunile, colectați sfaturi valoroase și practice de la alți
utilizatori ai aceluiați tip de autovehicul. Acest lucru vă va permite să
vă “simțiți” mașina și va conduce la un șofat economic pe termen lung.
De asemenea, este important să aveți grijă de starea tehnică a mașinii
dvs. Doar atunci când toate piesele funcționează corect este posibil
să conduceți economic. Alegeți anvelopele potrivite , folosiți ulei de
calitate - acesta este primul pas pentru o conducere viitoare ecologică.
Nu există nici o îndoială că doar cunoașterea mașinii nu este suficientă.
Proiectul ROBG-306 “O mai bună conexiune a oraselor Alexandria și Cherven Bryag la rețeaua TEN-T” este
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Ce altceva este la fel de important? În primul rând - stilul de a
conduce mașina. Modul în care conducem mașina determină consumul
de combustibil. Nu uitați să conduceți fără probleme, menținând o
dinamică adecvată de conducere. Încercați să fiți un fel de „ghicitor” și
să preziceți situații potențiale pe traseu, acest lucru va limita oprirea
sau pornirea inutilă precum și evitarea accelerării sau decelerării
atunci cînd nu se impune. Este bine să menținem o viteză constantă,
accelerând vehiculul într-un mod controlat.
Un alt principiu al conducerii ecologice este utilizarea conștientă a
motorului și a angrenajelor. Nu uitați că trebuie să le schimbați în timp
optim. Încercați să opriți motorul în timpul staționărilor mai lungi și să
nu îl supraîncălziți inutil.
Verificați modul de alimentare cu combustibil! Nu folosiți combustibil
cu un număr octanic mai mare decât cel recomandat în instrucțiunile
producătorului. În plus, asigurați-vă că închideți bine și precis capacul
rezervorului de combustibil, deoarece benzina se evaporă rapid.
Scăpați de lucrurile inutile pe care nu le folosiți și care vă solicită inutil
mașina. Portbagajul exterior, barele transversale, schiuri, biciclete
- principiul este simplu - nu le folosiți, dați-le jos atunci când nu vă
trebuiesc. Să nu uităm că funcționarea corespunzătoare a mașinii este
o bază importantă pentru eco-conducere.
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III. ÎMPĂRȚIREA DRUMULUI CU
CEILALȚI PARTICIPANȚI LA TRAFIC
1. Utilizatori vulnerabili în trafic
Pietonii, bicicliștii și motocicliștii împart zilnic drumurile cu șoferii.
Acești participanți la trafic sunt mai puțin protejați decât conducătorii
altor tipuri de vehicule. Aveți grijă când conduceți în jurul pietonilor,
bicicliștilor și motocicliștilor.
2. Siguranța pietonilor
Când vedeți un semafor care luminează intermitent, activat pentru
trecerea de pietoni sau vă aflați în fața unei asemenea treceri, încetiniți
până la 30 km / h și arătați pietonilor care vor să traverseze strada că
i-ați observat.
• Într-o zonă urbană, pietonii pot semnaliza intenția de a traversa
strada ridicând mâna într-un unghi drept și arătând spre bordura
opusă.
• Când pietonii semnalizează intenția de a traversa strada,
trebuie să opriți vehiculul la o distanță sigură în fața trecerii și să
le permiteți să traverseze.
• Când un pieton a pășit pe o trecere pietonală marcată sau
nemarcată, trebuie să îi acordați dreptul de a traversa.
Proiectul ROBG-306 “O mai bună conexiune a oraselor Alexandria și Cherven Bryag la rețeaua TEN-T” este
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3. Nivelul de conștientizare a potențialului unui accident la copii
Un sondaj pe internet, privind nivelul de conștientizare a potențialului
privind implicarea copiilor în accidente rutiere, este o sursă de
informații valoroase care permite evaluarea măsurii în care copiii sunt
protejați față de asemenea evenimente. Chestionarul oferă feedback cu
privire la nivelul de pericol în ce privește copiii în raport cu accidentele
rutiere și motivele care conduc la acest lucru.
Au fost completate 167 de chestionare (87 în municipiul Cherven
Bryag, Bulgaria și 80 în municipiul Alexandria, România), iar opiniile
participanților din ambele țări sunt asemănătoare în ceea ce privește
potențialul de implicare a copiilor în accidente rutiere.
Din chestionarele completate și rezultatele sondajului, se pot trage
următoarele concluzii pentru a ajuta șoferii în asigurarea siguranței
copiilor în trafic:
o Potențialul de risc este mare în ce privește accidentele rutiere
în care sunt implicți copii și acest lucru se datorează în principal
deficiențelor educației școlare în ceea ce privește siguranța
rutieră.
o Un alt punct important atunci când vorbim despre siguranța
copiilor noștri este dorința șoferilor de a participa mai activ la
protecția vieții și sănătății copiilor.
o În general, copiii au abilitățile de a traversa și de a participa
la trafic, dar sunt necesare cunoștințe și abilități suplimentare
pentru a le spori siguranța.
o În mare parte, copiii respectă regulile de circulație și nu creează
precondiții pentru accidente de circulație.
o O campanie de sensibilizare a copiilor cu privire la riscurile
participării la trafic va fi utilă și va completa lipsurile privind
siguranța rutieră.
o Siguranța copiilor ar fi sporită dacă ar folosi îmbrăcăminte cu
bandă reflectorizantă mai ales când se deplasează în condiții de
întuneric.
o Atunci când se joacă afară, este important să nu fie lăsați
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nesupravegheați și să le fie amintit în mod constant regulile de
siguranță rutieră.
o Copiii trebuie să poarte mai des îmbrăcăminte reflectorizantă,
astfel încât șoferii să –i poată observa mai ușor în întuneric..
4. Vehiculele comerciale (camioane și autobuze)
Iată câteva sfaturi care vă vor ajuta să conduceți în siguranță atunci
când împărțiți drumul cu vehicule comerciale mari.
• Păstrați suficient spațiu (distanță) între dvs. și vehiculele mari.
• Când stați în spatele unui vehicul mare, sporiți viteza de reacție
și distanța, astfel încât câmpul dvs. vizual să fie mai mare.
• Nu vă deplasați niciodată în zona din fața unui vehicul mare
atunci când vă apropiați de un semafor. Dacă semaforul își
schimbă culoarea în roșu, șoferul ar putea avea nevoie de spațiu
suplimentar pentru a opri și este posibil să nu existe suficient
spațiu dacă un alt vehicul se află în față. Nu uitați că pentru un
vehicul mare, este necesară o distanță suplimentară pentru a vă
opri în siguranță.
• Dacă opriți în spatele unui vehicul mare, lăsați un spațiu
suplimentar în fața vehiculului. Vehiculul mare poate aluneca
înapoi când șoferul eliberează frânele.
• Vehiculele mari pot pulveriza resturi, cum ar fi bucăți de
piatră, pe parbrizul mașinii. Păstrează distanța pentru a evita
deteriorarea acestuia.
• Dacă sunteți prea aproape în spatele celui din față, este posibil
ca șoferul să nu vă poată vedea în oglinzile retrovizoare.
• Vehiculele mari au unghiuri moarte mai mari. În situația în care
conduci în spatele unui vehicul mare și nu poți vedea ambele
oglinzi laterale, ești prea aproape. Dacă puteți vedea șoferul în
oglinda laterală, atunci șoferul vă poate vedea.
• Veți avea nevoie de mai mult timp pentru depășirea unui vehicul
mare. Nu treceți decât dacă sunteți sigur că aveți suficient timp
pentru a finaliza depășirea în siguranță. Unele vehicule mari sunt
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lungi și pot avea mai multe remorci.
• Vehiculele comerciale grele vor necesita o distanță mai mare
pentru a încetini sau opri. După depășire, mai rulați un pic
înainte de a trece la loc pe banda dvs.Acest lucru se referă și la
schimbarea benzilor de deplasare.
• Vehiculele comerciale grele necesită un spațiu suplimentar de
virare. Când un vehicul mare virează la dreapta, păstrți distanța
în spatele lui și nu conduceți în spațiul din partea dreaptă a
vehiculului mare. Mașina dvs. poate fi zdrobită între vehiculul
mare și bordura sau marginea drumului.
• Dacă vă aflați pe un drum unde întoarce un vehicul mare, nu
uitați că șoferul vehiculului ar putea avea nevoie să execute
manevra inclusiv pe banda cealaltă.

Proiectul ROBG-306 “O mai bună conexiune a oraselor Alexandria și Cherven Bryag la rețeaua TEN-T” este
cofinanțat de Uniunea Europeană prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională, în cadrul Programului
Interreg V-A România–Bulgaria.

IV. SITUAȚII DE URGENȚĂ ȘI
CONDIȚIILE CARE LE GENEREAZĂ
1. Oprirea de urgență
Există momente în care apar evenimente neașteptate care necesită
îndemânare pentru a opri brusc. Soluția frânării de urgență este oprirea
mașinii cât mai repede posibil, fără a pierde controlul asupra acesteia.
2. Frânarea unui vehicul care are sistem ABS
Majoritatea mașinilor sunt echipate cu sistem de frânare anti-blocare
roți (ABS). ABS vă permite să conduceți încă, chiar dacă ați apăsat
frânele. ABS aplică presiune de frână pe fiecare roată, trecând de la
blocare la ușor mobil. Puteți simți acest lucru ca o vibrație prin pedala
de frână. Cu ABS, puteți frâna atât cât este necesar fără a pierde
controlul asupra mașinii. Pentru a opri în caz de urgență, urmați acești
pași:
• Aplicați o presiune fermă pe pedala de frână.
• Nu apăsați și nu eliberați în mod repetat pedala de frână.
• Priviți și îndreptați mașina în direcția în care doriți să vă
deplasați.
• Aveți grijă să consultați manualul de utilizare al mașinii pentru a
afla mai multe informații despre tehnicile de frânare de urgență.
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3. Frânare unei mașini fără sistem ABS:
La vehiculele fără ABS, forța de frânare poate determina blocarea
roților. Roțile sunt „blocate” la apăsarea pedalei de frână și acestea
nu mai rulează. Aceasta poate duce la pierderea controlului asupra
mașinii. Dacă roțile se blochează, eliberați pedala de frână. Frânați
din nou, dar nu atât de brusce. Pentru a opri în caz de urgență, urmați
acești pași:
• Apăsați ferm pedala de frână în punctul dinaintea blocării roțile.
Aceasta se numește oprire de prag.
• Dacă roțile se blochează, eliberați ușor pedala de frână pentru
a prelua controlul.
• Apăsați din nou pedala de frână fără a bloca roțile.
• Priviți și virați în direcția în care doriți să se deplaseze partea
din față a mașinii.
4. Pierderea controlului
Suprafața drumului, viteza mașinii, virajul și starea anvelopelor dvs. pot
contribui la diferite situații care pot provoca alunecarea (derapajul).
Deraparea mașinii înseamnă că ați pierdut controlul asupra acesteia.
Pentru a recâștiga controlul, nu atingeți frâna sau accelerația și ar
trebui să priviți și să virați în partea în care doriți să se miște partea
din față a mașinii. Cele mai multe derapări sunt rezultatul unei erori
de șofaj. Derapajul poate apărea atunci când:
• conduceți prea repede în condiții de drum nefavorabil, cum ar
fi gheață, zăpadă, ploaie, noroi, nisip sau pietriș
• Rotiți volanul prea mult
• Rotiți volanul prea mult pentru viteza cu care vă deplasați
• Frînați brusc
• Accelerați prea repede
5. Recăpătarea controlului asupra mașinii după derapaj
Conduceți într-un mod care reduce capacitatea de control al mașinii.
Proiectul ROBG-306 “O mai bună conexiune a oraselor Alexandria și Cherven Bryag la rețeaua TEN-T” este
cofinanțat de Uniunea Europeană prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională, în cadrul Programului
Interreg V-A România–Bulgaria.

GHID DE CONDUCERE A UNUI AUTOVEHICUL ÎN CONDIȚII DE SIGURANȚĂ		

23

Planificați-vă opririle și încercți să nu opriți brusc. Conducerea lină și
într-un mod controlat va reduce șansa ca mașina dvs. să alunece într-o
direcție nedorită. Dacă nu cunoașteți drumul sau condițiile nu sunt
perfecte, încetiniți. Este foarte important să nu călcați pedala de frână
dacă începeți să alunecați. Modul în care gestionați situația depinde
de direcția derapajului. Priviți și virați în partea în care doriți să se
miște partea din față a mașinii. Nu efectuați rotații mari ale volanului,
direcționați pneurile spre mijlocul benzii.
6. Derapajul la oprire (fără ABS)
Dacă vehiculul dvs. nu are sistem ABS, se poate produce alunecarea
la apăsarea bruscă a frânelor ceea ce va determina blocarea roților.
Veți pierde controlul volanului. Dacă simțiți acest tip de derapaj, vă
recomandăm:
• Îndepărtați piciorul de pe pedala de frână. Când roțile mașinii
încep să se rotească, controlul direcției va reveni.
• Priviți și virați în partea în care doriți să se miște partea din față
a mașinii. Dacă trebuie să apăsați din nou frânele, faceți-o ferm,
dar nu atât de puternic pentru a bloca din nou roțile.
7. Putere (accelerare)
Creșterea puterii se produce atunci când accelerați prea repede,
făcând roțile mașinii să se rotească. Dacă simțiti că aveți prea multă
viteza, procedați astfel:
• Îndepărtați piciorul de pe pedala de accelerație pentru a
micșora puterea mașinii.
• Efectuați ajustările necesare în ce privește direcția.
• Priviți și virați în partea în care doriți să se miște partea din
față a mașinii.
• Aveți grijă să nu bruscați volanul sau să alunecați în sens invers.
• Accelerați ușor pentru a continua rularea.
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8. Derapajul în curbă
Derapajul la virare are loc atunci când circulați cu viteză mare în
curbă, ceea ce face ca vehiculul să alunece în lateral. Viteza, starea
anvelopelor, suprafața drumului și panta drumului joacă un rol
important în acest tip de derapaj. Dacă pierdeți controlul mașinii la
viraje, procedați astfel:
• Îndepărtați piciorul de pe pedala de accelerație. Nu folosiți
frânele.
• Priviți și virați în partea în care doriți să se miște partea din
față a mașinii.

9. Revenirea pe carosabil atunci cînd părăsiți calea de rulare
Dacă ieșiți de pe partea asfaltată a drumului, procedați astfel:
• Țineți bine volanul.
• Nu încercați să readuceți vehiculul imediat pe șosea.
• Îndepărtați piciorul de pe pedala de accelerație pentru a
micșora viteza
• Încercați să evitați utilizarea frânei. Dacă trebuie să vă opriți,
aplicați treptat presiunea pe pedala de frână pentru a menține
controlul mașinii.
• Verificați dacă există mașini în spatele dvs. înainte de a încerca
să readuceți mașina înapoi pe carosabil.
• La o viteză controlată, readuceți ușor mașina pe carosabil pe
banda corectă.
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10. Probleme mecanice ale mașinii
Este important să mențineți în bună funcționare starea mașinii. Dacă
vehiculul este avariat în timpul conducerii, acest lucru poate fi periculos
pentru tine și pentru ceilalți participanți la trafic.
Dacă mașina dvs. are probleme mecanice care vă impun să vă opriți, nu
uitați următoarele pentru siguranța dumneavoastră:
• Părăsiți drumul în siguranță și parcați într-un loc sigur, dacă
este posibil.
• Nu opriți pe pod sau în tunel. Acest lucru poate fi foarte
periculos.
• Dacă vehiculul este lăsat într-un loc potențial periculos, porniți
avariile.
• Montați triunghiuri reflectorizante. Pe autostradă sau într-un
loc potențial periculos, atunci când sunteți în siguranță, așezațile în partea din spate a mașinii, la o distanță de aproximativ 10
până la 20 de metri.
• Nu încercați să reparați mașina pe drumuri sau autostrăzi unde
se circulă cu viteză.
Dacă este o situație potențial periculoasă, toți pasagerii trebuie să
părăsească vehiculul și să aștepte într-un loc sigur în spate și departe
de vehicul.
11. Defecțiuni la sistemul de frânare
Majoritatea vehiculelor sunt prevăzute cu un sistem de frânare care vă
va proteja de o defectare totală a acestuia. Dacă există o problemă, se
aprinde un indicator de avertizare pe tabloul de bord. Când vedeți că
indicatorul luminos de frână se aprinde și după ce verificați dacă frâna
de staționare este eliberată, ieșiți de pe drum spre un loc sigur.
Dacă frânele sunt defecte și roțile nu sunt răsucite, folosiți cu atenție
frâna de staționare pentru a încetini mașina. Puteți trece la o treaptă
inferioară de viteză pentru a opri mașina în siguranță și controlat.
Verificați manualul mașinii pentru mai multe informații. Parcați mașina
într-un loc sigur. Nu porniți la drum până când frânele nu au fost
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verificate și reparate.
12. Defectarea sistemului hidraulic al volanului
Dacă servodirecția cedează, încă puteți conduce. Cu toate acestea, va
trebui să depuneți un efort suplimentar pentru a răsuci volanul.
13. Defecțiuni la cauciucuri
Dacă anvelopa are o scurgere de aer care poate fi resimțită prin volan,
mașina începe să tragă în lateral și vibrațiile sunt resimțite în timp ce
țineți mâinile pe volan. Dacă această scurgere de aer nu este reparată
cât mai urgent, anvelopa se va dezumfla. Când presiunea din anvelopa
din față scade complet, mașina va trage din greu pe partea cu probleme.
Dacă presiunea în anvelope scade în timpul conducerii, următoarele
sfaturi vă vor ajuta:
• Rezistați impulsului de a apăsa frânele imediat.
• Îndepărtați piciorul de pe pedala de accelerație și lăsați motorul
să se decelereze.
• Țineți bine volanul. Încercați să mențineți mașina într-o linie
dreaptă, privind și îndreptându-vă în direcția în care doriți să
mergeți.
• Când vehiculul este sub control și viteza redusă, apăsați frâna
ușor și constant.
• Conduceți în siguranță pe banda de oprire de urgență sau cât
mai spre dreapta și parcați într-un loc sigur.
• Porniți luminile de avarie.
14. Nefuncționalitatea farurilor
Dacă becurile de la ambele faruri sunt arse, procedați astfel:
• Porniți luminile de avarie.
• Incercați să aprindeți și să stingeți farurile.
• Dacă farurile încă nu sunt aprinse, reduceți viteza, conduceți
în siguranță pe banda de oprire de urgență sau cât mai în partea
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dreaptă a drumului și parcați într-un loc sigur.
Notă: Înlocuiți farul sau becul ars imediat. Conducerea cu un singur far
crește riscul de a rămâne fără lumini.
15. Situații de avarie
Luați în considerare să aveți în permanență următoarele materiale în
mașină pentru situații de urgență:
• trusă de prim ajutor
• triunghiuri reflectorizante
• cabluri de forță
• alimente neperisabile
• cric și roată de rezervă
• lanternă cu baterii suplimentare
• frînghie
• becuri pentru faruri
16. Animale care traversează calea de rulare
Pentru a reduce probabilitatea unei coliziuni cu un animal, este necesar
să aveți în vedere următoarele:
• Reduceți viteza, priviți cu atenție înainte și fiți atenți în zonele
cu semne de avertizare asupra faunei sălbatice.
• Priviți cu atenție părțile laterale ale drumului pentru eventuale
animale.
• Aveți grijă seara și dimineața, deoarece animalele sunt de
obicei mai active în acest moment.
• Aveți grijă la sclipirea bruscă a unor lumini pe drum sau în
apropierea drumului pe timp de noapte. Aceasta poate fi reflexia
farurilor tale în ochii unui animal.
• Animalele se mișcă uneori în grupuri. Dacă vedeți un animal,
pot exista mai multe.
Proiectul ROBG-306 “O mai bună conexiune a oraselor Alexandria și Cherven Bryag la rețeaua TEN-T” este
cofinanțat de Uniunea Europeană prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională, în cadrul Programului
Interreg V-A România–Bulgaria.

28

GHID DE CONDUCERE A UNUI AUTOVEHICUL ÎN CONDIȚII DE SIGURANȚĂ

17. În caz de accident
Dacă sunteți prima persoană la locul coliziunii, opriți mai departe, la
o distanță sigură. Oferiți asistență, dacă este posibil, și asigurați locul
accidentului cu lumini intermitente și triunghiuri de avertizare pentru
a preveni implicarea altor vehicule. Dacă este necesar să informați
poliția sau serviciile medicale de urgență, fiți cât se poate de precis,
în special despre starea tuturor persoanelor rănite și localizarea
coliziunii. Dacă sunteți implicat într-o coliziune, acordați primul ajutor
acolo unde puteți, asigurați locul și anunțați serviciile de urgență, dacă
este necesar.
• Schimbați numele, informațiile de contact și detaliile poliței de
asigurare cu ceilalți șoferi implicați.
• Notează numele și informațiile de contact ale tuturor martorilor.
• Nu discutați de cine este de vină
Trebuie să scrieți ora, locația și orice alte detalii care ar putea fi
importante.
• Notificați compania de asigurări cât mai curând posibil.
Sunteți obligați să raportați orice incident la poliție sau la forțele
de ordine locale dacă:
• sunt răniți
• există decese
• dacă poliția este chemată la fața locului, toți șoferii trebuie să
rămână
Acordarea primului ajutor în caz de accident de circulație
Luarea de măsuri pentru avertizarea altor participanți la trafic cu
privire la accident.
Restaurarea procesului de respirație și măsuri împotriva sângerării
victimelor
IMPORTANT: În cazul în care nu sunteți absolut sigur pe cunoștințele și
capacitatea dvs. de a oferi îngrijiri medicale de urgență, este necesar
să așezați corpul victimei în lateral, astfel încât să nu poată înghiți
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lichidul pe care îl poate vomita și să-i îndoiți un picior de la genunchi
pentru mai multă mare stabilitate.
18. Șofatul pe timp de noapte:
Când conduceți noaptea sau în condiții cu vizibilitate sub 150 de metri.,
trebuie să porniți farurile. Luminile de zi nu sunt suficient de puternice
pentru a fi folosite noaptea. Sunt prea slabe, iar farurile din spate și
luminile panoului de bord nu vor fi pornite.
Folosiți faza scurtă dacă există trafic, chiar și atunci când autostrada
este delimitată cu panou.
• Asigurați-vă că farurile dvs. sunt reglate corect, astfel încât să
nu deranjeze alți șoferi.
• Păstrați farurile curate.
• Evitați să priviți direct în farurile mașinilor care vin din față
pentru a nu fi orbiți de acestea.
Priviți ușor în jos și spre dreapta pe marcajele rutiere până când trece
vehiculul care vine din sens opus.
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V. SFATURI PENTRU CONDUCERE
ÎN CONDIȚII METEOROLOGICE
NEFAVORABILE
1. Șofatul în condiții de fum și ceață
În condiții de fum și ceață, folosiți faza scurtă a farului, deoarece
la faza lungă se reflectă lumina, creând străluciri deranjante. Dacă
vizibilitatea devine atât de slabă, încât nu mai este sigur să continuați
condusul, încetiniți și duceți mașina cât mai departe de drum spre un
loc sigur. Porniți luminile de avarie (cele 4 lumini de semnalizare).
Nu încercați să conduceți până când condițiile nu se îmbunătățesc.
Dacă nu există un loc de parcare sigur, asigurați-vă că dumneavoastră
și pasagerii vă deplasați într-un loc sigur, departe de vehicul în caz de
impact
2. Șofatul în condiții de „gheață neagră”
Gheața neagră se formează pe o suprafață uscată datorită diferenței
de temperatură a aerului și cea a asfaltului. Se formează un strat de
gheață invizibil, care este extrem de periculoas, pe care șoferul nu îl
poate vedea adesea. Cu toate acestea, dacă asfaltul arată strălucitor
și negru în loc de alb-gri, fiți atenți și reduceți viteza fără a vă opri..
3. Șofatul în zone întunecate (umbroase)
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Zonele umbrite pot fi încă înghețate, chiar și după ce soarele a topit
gheața în alte părți ale drumului, așa că aveți grijă când treceți prin
astfel de zone.
4. Condusul pe poduri și pasaje:
Podurile și pasajele tind să formeze secțiuni alunecoase mai ușor decât
alte suprafețe rutiere. Aveți grijă și încercați să evitați schimbarea
inutilă a benzii de ciculație sau a vitezei. În condițiile de iarnă, gheața
și gheața neagră se formează deseori pe acest tip de sector rutier.
5. Șofatul în condiții de ploaie și fenomenul de acvaplanare:
Când plouă, folosiți faza scurtă, deoarece faza lungă reflectă lumina,
creând fenomene de strălucire care sunt neplăcute. De asemenea,
vehiculul dvs. poate fi împroșcat cu apă și noroi, obstrucționându-vă
vederea prin parbriz și geamuri. Aveți grijă să nu procedați la fel față
de alte vehicule și pietoni.
Pe drumurile umede, anvelopele dvs. pot pierde aderența cu suprafața
drumului. Acest fenomen se numește acvaplanare. Pierderea contactului
între suprafața drumului și a anvelopelor dvs. poate duce la pierderea
controlului mașinii. Dacă se întâmplă acest lucru, nu frânați. Ridicați
piciorul de pe pedala de accelarație, astfel încât mașina să poată
decelera. Priviți și virați în partea în care doriți să se miște partea din
față a mașinii.
6. Condusul în condiții de geață și zăpadă:
În timpul iernii, puteți întâmpina condiții meteorologice nefavorabile,
ceea ce poate face conducerea mai periculoasă. Condițiile de iarnă
includ ploi înghețate, temperaturi foarte scăzute, ninsoare, vânt
puternic, viscol și ninsori abundente..
Mentineți masina în condiții optime. Atenție înainte de venirea
iernii. Asigurați-vă că bateria, anvelopele, sistemul de eșapament,
ștergătoarele și sistemul de încălzire al vehiculului dvs. sunt în stare
bună de funcționare.
Zonele de traversare pot forma mai multă gheață, datorită
eșapamentului autovehiculelor, căldurii motorului și pot dcue la
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derapaje sau alunecări. Acordați mai mult timp și distanță la pornire și
oprire. Cel mai important este să reduceți viteza. Când temperatura
crește până la punctul în care zăpada începe să se topească, drumurile
pot deveni foarte alunecoase. Când vremea începe să se încălzească,
pe suprafața drumului se formează un strat subțire de apă.
Nota: Nu folosiți pilotul automat când vremea și condițiile rutiere sunt
proaste. Când pneurile ajung pe suprafață acoperită cu gheață, pilotul
autoat va continua să accelereze și este posibil astfel să pierdeți
controlul. Asigurați-vă că geamurile și parbrizul mașinii dvs. nu sunt
acoperite de zăpadă, gheață, aburi, noroi sau orice altceva care vă
poate pune în dificultate șofatul.
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VI. RISCURIL CARE POT APARE CA URMARE
A CONSUMULUI DE DE ALCOOL, DROGURI,
A OBOSELII , A VITEZEI ȘI A CONDUCERII
AGRESIVE
1. Stilul de condus agresiv
Conducerea agresivă implică o serie de comportamente riscante care
se încadreazя în categoria “intenționate” și nu sunt erori de șofat:
• depășirea vitezei și „liniuțele”
• traversare pe lumina roșie a semaforului
• forțarea trecerii pe lumina galbenă a semaforului
• înjurături, țipete și gesturi obsecene față de alți șoferi, bicicliști
sau pietoni
• folosirea claxonului atunci când este interzis
• asumarea riscurilor în condiții de factori care distrag atenția
(muzică, video, etc.)
Comportamentul agresiv de conducere nu are nicio legătură cu
condițiile de drum, intemperii sau de factori care nu sunt sub controlul
șoferului. Sunt strict legate de modul în care șoferul crede și alege cum
să se comporte în timpul conducerii și cum să reacționeze față de alți
participanți la trafic..
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2. Agresivitatea rutieră
Cu toții am auzit termenul de „furie rutieră” și este adesea folosit
în mod confuz cu termenul „conducere agresivă”. Dar acest termen
este definit ca fiind o situație în care un șofer sau pasager încearcă să
intimideze, rănească sau chiar să omoare un pieton, șofer sau pasager
sau să încerce să deterioreze vehiculul altcuiva. Deci, diferența dintre
conducerea agresivă și furia rutieră este intenția unei persoane de a
provoca vătămări fizice. Șoferii agresivi neglijează în mod deliberat
siguranța, dar nu intenționează să facă rău nimănui.
3. Factorii care contribuie la comportamentul agresiv
O serie de factori pot conduce la angrenarea într-un comportament
agresiv.
• traficul crescut
• întârzieri sau abateri de la traseu din cauza lucrărilor de
construcție/ reparații, sau limitări cauzate de eventuale pericole
• stres cauzat de senzația de întârziere
• stresul din viața personală sau profesională
Acești factori pot duce la sentimente de:
• nerăbdare
• furie
• nemulțumire
• iritare
• stres crescut
Acești factori și sentimente determină șoferul să se angajeze într-un
comportament agresiv pe drum.
4. Evitarea conducerii agresive
Fiți conștienți de reacțiile dvs. în trafic. Evitați, atunci când puteți,
situațiile care vă pot face să vă simțiți frustrați și supărați. Când
întâlniți situații stresante, fiți calmi. Iată câteva sfaturi care pot să vă
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ajute:
Planificarea traseului. Verificați condițiile rutiere și meteorologice
înainte de a pleca la drum pentru a vedea dacă există lucrări de
construcție sau alte posibile motive de întârziere pe traseu. Acordațivă timp suplimentar pentru a ajunge la destinație în cazul în care există
o întârziere. Asigurați-vă că aveți informații de contact, astfel încât,
dacă se întâmplă ceva, puteți contacta familia, prietenii sau colegii
pentru a-i informa că sunteți bine, dar veți întârzia.
Minimizați stresul. Dacă vă simțiți deja stresați de situații personale sau
de la serviciuă, luați în considerare să utilizați transportul în comun sau
taxiul în loc să conduceți, pentru a evita situații stresante suplimentare
și pentru a reduce stresul pe care îl puteți resimți în timpul șofatul.
Eventuale erori. Nu puteți controla comportamentul altor participanți
la trafic - puteți controla doar comportamentul și reacțiile dvs. Amintițivă că se pot întâmpla greșeli. Gândiți-vă că este posibil ca celălalt
șofer să fi făcut doar o greșeală în loc de ceva intenționat, lucru care vă
poate enerva. Rămâneți politicos și încercați să nu escaladați situația ,
fapt ce va îmbunătăți starea de spirit.
Dați exemplu dvs. Amintiți-vă că siguranța dvs. este extrem de
importantă și că un comportament agresiv de conducere crește șansele
de accident. Urmați „regula de aur”, adică să-i tratați pe ceilalți așa
cum ați dori să fiți tratat dvs. în trafic. Respectați ceilalți participanți
la trafic și respectați limita de viteză.
5. Cum să răspundeți la stilul de conducere agresivă
Nu uitați că nu puteți controla acțiunile altor șoferi. Dacă întâlniți un
șofer agresiv sau un incident cu dezlănțuiri de “furie rutieră”, siguranța
dvs. ar trebui să fie preocuparea principală.
Evitați contactul vizual: dacă vedeți un șofer agresiv, nu îl priviți în
ochi și abțineți-vă de a sări la el sau să faceți gesturi nepoliticoase. Nu
faceți nimic pentru a escalada comportamentul șoferului și nu începeți
să vă implicați în acest tip de comportament agresiv. Amintiți-vă că
persoana este un străin pentru dvs. - nu trebuie să lăsați un străin să
aibă influență asupra stării de spirit sau a comportamentului dvs. Vreiți
să fiți in locul soferilor agresivi ???
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Protejeaza-te. Dacă sunteți implicat într-o coliziune, păstrați ușile
încuiate și geamurile ridicate. Părăsiți zona imediat ce o puteți face
în siguranță. Mergeți la cea mai apropiată secție de poliție sau sunați
la 112 dacă vă aflați în pericol imediat. Dacă asistați la un accident
despre care credeți că poate denatura în tipul “furie rutieră” , nu vă
implicați direct - sunați poliția pentru a raporta ce ați văzut.
6. Condusul sub influența alcoolului
Mulți șoferi cred că sunt în siguranță atunci când conduc cu un anumit
nivel de alcool din sânge, sub limita legală. Cu toate acestea, greșesc:
nu trebuie să fii beat pentru a fi periculos pe drum. Riscul de a fi implicat
într-un accident de mașină crește în același timp cu cantitatea de alcool
din sânge. Deoarece alcoolul împiedică creierul să funcționeze corect,
chiar și un “păhărel“ vă poate afecta capacitatea de a conduce..
Nivelul alcoolului în sânge
Nivelul de alcool în sânge depinde de diverși factori: tipul și cantitatea
de băutură, sexul, greutatea, obiceiurile personale privind consumul
de alcool, indiferent dacă ați mâncat sau nu.
Aceeași cantitate de alcool, la persoane diferite va duce la niveluri
diferite de alcoolemie.
Alcoolul este neutralizat de către organism în proporție de aproape o
unitate pe oră. Dacă o persoană a băut mult cu o seară înainte, nivelul
de alcool din sângele său în dimineața următoare poate fi în continuare
peste limita legală. Procesul nu poate fi accelerat prin consumul de
ceai sau cafea. Numărul de unități și încercările de estimare a nivelului
de alcool din sânge nu sunt fiabile.
Efectele alcoolului asupra capacității de a conduce
Nivelul alcoolului 0,2-0,5 la mie
Evaluarea distanței și vitezei vehiculelor care se apropie este
denaturată. Șoferul va fi înclinat să își asume riscuri mai mari, în
special în manevre periculoase, cum ar fi depășirea sau conducerea
prea aproape de vehiculul din față..
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Nivelul alcoolului 0,5-0,8 la mie
Vederea este afectată, ceea ce duce la un răspuns întârziat la semnalul
roșu al semaforului sau luminilor de oprire. Șoferul tinde să conducă
prea repede sau să judece greșit distanțele atunci când se apropie de o
curbă. Motocicliștilor le este greu să meargă în linie dreaptă.
Nivelul alcoolului peste 0,8 la mie
Șoferul tinde să-și supraestimeze abilitățile. Vederea este atât de
afectată încât șoferul ar putea să nu observe la timp bicicliștii, pietonii
sau mașinile parcate, pentru a le evita..
7. Folosirea de narcotice
Alte substanțe periculoase sunt medicamentele, care au un impact
negativ în timpul conducerii asupra șoferului care le-a utilizat, fapt
ce trebuie analizat în funcție de efectele narcotice ale fiecărui tip de
medicament în general.
Efectele specifice ale medicamentelor asupra abilităților de conducere
variază în funcție de modul în care acționează asupra creierului. De
exemplu, marijuana poate încetini timpul de reacție, poate afecta
evaluarea timpului și distanței și poate reduce coordonarea. Șoferii
care au folosit cocaină sau metamfetamină pot fi agresivi și imprudenți
în timpul conducerii. Unele medicamente cu prescripție medicală,
inclusiv benzodiazepine și opioide, pot provoca somnolență, amețeli și
afectează funcția cognitivă (gândire și judecată). Toate aceste efecte
pot duce la accidente în trafic.
Cercetările arată efectele negative ale marijuanei asupra șoferilor,
incluzând o întrețesere a benzilor, timpi de răspuns slabi și alterarea
atenției asupra drumului. Consumul de alcool cu marijuana îi determină
pe șoferi să fie mai distrași, provocând și mai mult întrețeserea
benzilor de circulație. Unele studii raportează că opioidele pot provoca
somnolență și afectează gândirea și judecata. Alte studii au descoperit
că a fi sub influența opioidelor în timpul conducerii poate dubla riscul
unui accident.
Este dificil de determinat modul în care drogurile specifice afectează
conducerea, deoarece oamenii tind să amestece diferite substanțe,
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inclusiv alcoolul. Știm însă că chiar și cantități mici din unele
medicamente pot avea un efect dezastruos.
8. Viteza și timpul de reacție
Viteza trebuie aleasă în funcție de starea șoferului, vizibilitate,
condițiile specifice de drum, existența altor participanți la trafic.
Peste 50% din accidentele grave se datorează vitezei excesive și
neadaptate la condițiile de trafic.
Timpul de reacție
Șoferul reacționează cu întârziere la pericolele emergente:
la care se așteaptă				

0,4 sec..

la care nu se așteaptă			

peste 1 sec.

când e supărat. distras, obosit, etc.		

peste 2 sec.

Cu un timp de răspuns de 1 sec., chiar înainte de oprire, mașina a
parcurs:
14 m la o viteză de

50 km/h

25 m. la o viteză de 90 km/h
36 m. la o viteză de 130 km/h
Distanța de frânare
La distanța parcursă în funcție de timpul de reacție, adăugând distanța
de frânare, avem distanța totală parcursă de vehicul din momentul în
care șoferul percepe pericolul. Când carosabilul este umed, noroios,
înzăpezit sau înghețat, lungimea distanței de frânare crește de mai
multe ori.
Viteza este “contagioasă”
Aveți grijă să nu cădeți în capcana altor șoferi și să vă implicați în cursă
de mașini cu ceilalți care circulă cu viteză mare pe șosea.
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9. Oboseala
Oboseala ca urmare a condusului îndelungat este una dintre cauzele a
sute de decese în fiecare an. Oboseala este o cauză a aproximativ 30%
din accidentele grave.
Oboseala poate fi la fel de mortală ca și conducere în stare de ebrietate
și viteză.
Oboseala este insidioasă, deoarece apare imperceptibil și de multe
ori șoferul nu își dă seama că este prea obosit să conducă. Cu toate
acestea, șoferii pot recunoaște anumite simptome de oboseală și pot
să se opreasacă înainte de a fi prea târziu.
Simptome
Există mai multe semne ușor de diferențiat care indică atunci când o
persoană este obosită:
• Căscatul des
• Este dificil să țineți capul drept și ochii deschiși
• Ochii sunt încețoșați
• Vederea începe să se estompeze
• Începeți să vedeți „lucruri”
• Sunteți distrați, vă gândiți la orice altceva numai la drum nu.
• Deveniți nerăbdători și luați decizii pripite
• Sunteți flamând sau însetat
• Mâinile transpiră
• Reacțiile sunt lente
• Vă simțiți neconfortabil
• Viteza este instabilă
• Începeți să faceți greșeli la schimbarea vitezelor
• Călcați linia centrală, intriați pe banda opusă sau în parapet
• Auziți zgomot sau zumzet în urechi
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• Nu observați un vehicul până când nu vă depășește brusc
• Nu vă amintiți când ați parcurs ultimii câțiva kilometri
Evitați oboseala în călătoriile lungi
Există câteva moduri simple de a evita oboseala. Aplicarea acestora
ajută la sosirea cu succes la punctul final al destinației:
• planificați-vă călătoria astfel încât să puteți dormi bine cu o
seară înainte (aproximativ 7-8 ore de somn)
• nu șofați mai mult de 8-10 ore pe zi. Cu cât conduceți mai mult,
cu atât mai mult va trebui să vă odihniți
• planificați pauze regulate (minimum 15 minute la fiecare 2 ore)
• planificați în așa fel încât călătoria să înceapă devreme și să nu
conduceți noaptea
• aranjați-vă să dormiți undeva
• când vă opriți, ieșiți din vehicul și faceți o scurtă plimbare,
faceți câteva mișcări și respirați profund
• dacă este posibil, lăsați din când în când pe altcineva la volan.
Însoțitorii vă pot spune dacă prezentați simptome de oboseală
• Mâncați alimente bine echilibrate în timpul călătoriei - nici prea
mult, nici prea puțin. Dacă este posibil, mâncați în timpul orelor
normale de mâncare. Acest lucru vă va forța să vă opriți pentru
pauze (evitați alimentele grase – induc somnolența)
• nu consumați alcool înainte de conducere sau în timpul pauzelor
- induce somnul
• verificați ce medicamente luați - unele medicamente reduc
percepția sau provoacă somnolență. Dacă medicamentele pe
care le luați sunt de acest tip, întreabați medicul dacă puteți
opri administrarea pe durata călătoriei
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VII. TRAFICUL DIN PUNCT DE
VEDERE LEGAL
Legea privind traficul rutier și reglementările privind punerea în
aplicare a acesteia reprezintă cele mai frecvent modificate documente
normative, iar de-a lungul anilor au avut loc până la trei modificări
în douăsprezece luni. În ciuda pedepselor severe prevăzute de lege,
aceasta este încă considerată ineficientă. Pentru a îmbunătăți eficiența,
este necesar să fie sporit controlul în trafic, dar, în același timp, să se
modifice și modul de gândire al participanților la trafic. Numai astfel
vom fi capabili să salvăm vieți umane valoroase.
O legislație eficientă împotriva celor care încalcă sistematic regulile și
aplicarea la timp și ferm a pedepselor sunt, de asemenea, mijloace de
prevenire. Astfel:
o creșterea rolului familiei, școlii și instituțiilor în vederea
formării unei culturi a traficului în siguranță;
o îmbunătățirea legislației pentru combaterea mai eficientă a
încălcărilor sistematice a legii;
o dezvoltarea unui sistem de detectare a încălcărilor sistemice și
grave ale regulilor de trafic și care pot provoca accidente grave;
o dezvoltarea unui sistem de măsuri, inclusiv de infrastructură
pentru a proteja cetățenii de consecințele comportamentului
agresiv al șoferilor;
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o studierea și adaptarea la timp a bunelor practici europene în ce
privește comportamentului rutier agresiv;
Realizarea cu succes a obiectivelor stabilite pentru reducerea
permanentă a victimelor accidentelor rutiere necesită un cadru legal
adecvat, în concordanță cu schimbările din situația traficului rutier,
directivele adoptate privind siguranța rutieră de către Uniunea
Europeană, precum și facilitarea punerii în aplicare la timp a practicilor
pozitive care s-au dovedit eficiente în alte țări.
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VIII. CONTROLUL ȘI GESTIONAREA
TRAFICULUI
O noutate în controlul și gestionarea traficului este introducerea
sistemelor inteligente de transport. În transportul rutier, sistemele
inteligente de transport (denumite și telematică rutieră) evoluează de
mai bine de 20 de ani. Unele aplicații sunt acum destul de răspândite
și bine cunoscute. De exemplu, sute de milioane de mașini și camioane
sunt echipate cu sisteme de navigație la bord care sunt capabile să țină
seama de trafic și de informații privind traseul în timp real.
Potențialul sistemelor inteligente de transport (STI) poate fi realizat
numai dacă dezvoltarea lor la nivel european va evolua de la scenariul
limitat și fragmentat de astăzi din UE. Aplicarea transnațională
continuă a informațiilor de trafic și a serviciilor de gestionare a traficului
transfrontalier nu poate fi realizată de statele membre dacă operează
independent unul față de celălalt.
Acțiunea coordonată la nivelul UE va avea un impact mai mare (de
exemplu, reguli comune privind răspunderea), ceea ce va conduce la
economii pe scară largă.
Sistemele de transport inteligente pot contribui la obiectivele principale
ale politicii de transport. Conexiunile dintre modurile de transport, de
ex. transportul public devin din ce în ce mai importante.
Gestionarea dinamică a traficului în timp real, a datelor din rețeaua
rutieră, vehicule și chiar telefoane mobile și utilizarea simulărilor vor
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îmbunătăți strategiile de atenuare a ambuteiajelor.
Utilizarea sistemelor de navigație în mașină reduce distanțele parcurse
până la destinație și poate duce la o conducere mai calmă și mai sigură.
Transport sigur
Deși decesele ca urmare a accidentelor rutiere sunt în scădere,
există încă peste 2.000 de cazuri în ambele țări în fiecare an. Pentru
prevenirea accidentelor pot fi amplasate noi sisteme de siguranță și
asistență pentru șoferi. Întrucât peste 90% din toate accidentele sunt
cauzate de erori umane, acest lucru este necesar pentru dezvoltarea
viitoare a siguranței.
Exemple:
Controlul electronic al stabilității (ESC) stabilizează mașina și previne
alunecarea. Se estimează că ESC reduce numărul de răniți în accidente
cu 7-11% și numărul de decese cu 15-20%.
eCall apelează automat serviciile de urgență și transmite date despre
locația de la locul faptei. În acest fel, timpul de reacție al serviciilor
de urgență este drastic redus, reducând numărul de victime rutiere cu
aproximativ 5-10% și conducând la mai puțini răniți grav.
Tehnologiile de conducere conectate și automatizate vor îmbunătăți
semnificativ fluxurile de trafic, vor reduce frecvența situațiilor critice,
vor optimiza gestionarea scenariilor relevante, vor atenua presiunea
asupra șoferilor și a mediului și vor susține locurile de muncă și
creșterea economica.
Transport ecologic
Există relativ puține sisteme și servicii ITS (sisteme inteleginte de
transport) care abordează în mod specific obiectivele de mediu. Însă
ITS poate ajuta la reducerea emisiilor și la economisirea energiei prin
gestionarea mai bună a calculelor privind ruta spre destinație.
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IX. VIZIUNEA ZERO
În primul rând, „Viziunea Zero” este mai presus de toate un mod de
gândire!
„Viziunea Zero” este abordarea suedeză a gândirii în materie de
siguranță rutieră. Poate fi rezumat într-o singură propoziție: Nu este
acceptată nicio pierdere de viață. Abordarea „Viziunea Zero” s-a
dovedit a fi extrem de reușită, bazată pe simplul fapt că toți suntem
oameni și facem greșeli. Sistemul rutier trebuie să fie proiectat pentru
a ne ajuta să conducem în siguranță.
„Viziunea Zero” a fost concepută încă din 1994. Ca toate ideile bune,
aceasta a fost adoptată rapid și abia trei ani mai târziu Parlamentul
a aprobat un proiect de lege privind siguranța rutieră care includea
„Vision Zero” în dreptul suedez. Proiectul de lege vizează în cele din
urmă evitarea deceselor sau rănilor grave pe drumurile Suediei și nu
nu se mulțumește cu reducerea accidentelor la un nivel gestionabil
economic. De atunci, Suedia și-a modelat strategia de reformă a
siguranței rutiere pe baza abordării „Viziunea Zero”. Multe alte țări
au adoptat aceeași abordare, uneori, sub denumirea de abordare de
siguranță durabilă sau sistem de siguranță (OCDE).
„Viziunea Zero” contribuie, de asemenea, la competențe și dezvoltări
tehnice care pot fi utile pentru restul lumii, deoarece siguranța rutieră
este încă unul dintre cele mai mari riscuri în ce privește viața, în special
pentru tinerii din întreaga lume.
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În primul rând, gândirea „Viziunea Zero” trebuie acceptată, atât în
rândul politicienilor, cât și al societății în ansamblu. Accidentele rutiere
sunt „ucigași tăcuți”, deoarece trec adesea neobservate în sfera publică,
deși, luate împreună, ucid la fel de mulți oameni - aproximativ 700 în
Bulgaria și peste 1.300 în România. Elementele cheie sunt un parc auto
sigur, infrastructura sigură, utilizarea în siguranță a drumului (viteză,
conducere preventivă, purtarea centurilor de siguranță și căștilor) și o
mai bună îngrijire post-accident, toți aceștia fiind factori importanți
în abordarea unui sistem rutier sigur. În al treilea rând, trebuie să fim
pregătiți să facem față noilor tendințe, cum ar fi fenomenul în creștere
al sistemelor electrice de mobilitate. Unele progrese tehnologice, în
special în ceea ce privește conectivitatea și automatizarea, vor crea în
viitor noi oportunități de siguranță rutieră prin reducerea posibilității
de eroare umană.
Cu toate acestea, cele mai bune soluții automatizate nu sunt încă la
fel de bune ca decizia umană, și cel puțin în faza de tranziție apar
noi riscuri, cum ar fi prezența vehiculelor cu o gamă largă de diferite
capacități automatizate / conectate într-un trafic mixt cu vehicule
„tradiționale”. și utilizatori de drum vulnerabili, cum ar fi motocicliștii,
bicicliștii și pietonii.
Automatizarea, precum și necesitatea economisirii prin folosirea
în comun (de exemplu, sisteme de folosire în comun de mașini
și biciclete) și dezvoltarea constantă de noi forme de mobilitate
personală (de exemplu, scutere electrice) oferă, de asemenea, noi
oportunități de a face față aglomerării traficului, în special în zonele
urbane. În timp ce acestea sunt opțiuni de transport interesante și
mai ecologice, trebuie să ne asigurăm că acestea oferă și siguranță.
În special, orașele sunt bine plasate pentru a dezvolta sinergii între
măsurile de siguranță și durabilitate: de exemplu, utilizarea mai mică
a mașinilor în orașe, combinată cu un mediu mai sigur pentru pietoni și
bicicliști, va reduce emisiile de CO2, va îmbunătăți calitatea aerului,
va reduce aglomerația și numărul de șoferi nervoși și agresivi. Astfel
de sinergii pot fi găsite în asigurarea accesului sigur și accesibil la
mobilitate pentru toți membrii societății, în special pentru persoanele
cu dizabilități și pentru proporția din ce în ce mai mare de persoane în
vârstă. Nu în ultimul rând, acum se acordă o atenție sporită aspectelor
de gen ale siguranței rutiere (de exemplu, un nou test de accident
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rutier, cu accent pe sistemele de salvare, care intră în vigoare în
2022, include și un test de accident cu un manechin de gen feminin).
Aceste eforturi vor fi completate de acțiuni comune și compatibile
pentru a dezvolta politici europene puternice de securitate rutieră cu
toate părțile interesate, folosind sprijinul pentru cercetare și inovare
pentru a pregăti și testa noi soluții bazate pe aceste politici. În sfârșit,
aceste reflecții la nivelul UE sunt de asemenea menite să contribuie la
dezbaterea globală privind siguranța rutieră, în principal în deceniul de
acțiune al ONU pentru siguranța rutieră 2010-2020, în pregătirea celei
de-aa treia Conferința ministerială privind siguranța rutieră la nivel
global la Stockholm (19-20 februarie 2020). Aceasta nu se referă doar
la crearea unui nou cadru și a unor ținte pentru prevenirea deceselor
rutiere și a răniților pentru următorul deceniu, ci despre integrarea în
continuare a siguranței rutiere în Obiectivele de Dezvoltare Durabilă.
Viziunea Zero introduce o nouă paradigmă pentru siguranța rutieră:
siguranța nu poate fi înlocuită cu o mai bună conectivitate și mobilitate.
Utilizatorii rutieri nu ar trebui să riște și să înfrunte moartea de fiecare
dată când utilizează sistemul de transport rutier.. Cu toate acestea,
Viziunea Zero nu încurajează doar reducerea limitelor de viteză. În
schimb, Viziunea Zero demonstrează modul în care mobilitatea și
securitatea pot fi promovate împreună dacă principiile dezvoltării
durabile sunt aplicate în mod corespunzător. Acest lucru este
demonstrat de setul de instrumente Viziunea Zero, care oferă exemple
de gestionare a traficului existent și care pot îmbunătăți fluxul de
trafic, reducând în același timp riscul de accident.
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X. CERINȚE PRIVIND CALEA DE
RULARE A INFRASTRUCTURII
PENTRU UN TRAFIC ÎN SIGURANȚĂ
În acest capitol vom lua în considerare unele dintre proprietățile
suprafeței drumului, care ne oferă răspunsuri la diferitele limite de
viteză pentru anumite tipuri de drumuri și tipul de vehicul care se
poate deplasa pe ea.
1. Capacitatea de transport a suprafeței drumului
Capacitatea de rulare a suprafeței drumului caracterizează calitățile de
rezistență și capacitatea generală de exploatare a suprafeței drumului.
Este determină de posibilitatea suprafeței de rulare de a suporta un
trafic cu o anumită intensitate și sarcină de trnasport.
2. Planeitata suprafeței drumului
Planeitatea suprafeței drumului este o caracteristică a calităților
operaționale ale căii de rulare și are un impact semnificativ asupra
siguranței și confortului utlizatorilor, încărcarea dinamică a suprafeței
drumului și costul transportului rutier. Ținând cont de clasa drumului și
de viteza de proiectare a acestuia și în funcție de valorile măsurate ale
indicatorilor specifici, planeitatea suprafețelor rutiere inspectate este
clasificată în condiții de operare separate, prin evaluarea complexă
a stării suprafeței drumului în legătură cu planificarea lucrărilor de
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reparație a acestuia. Măsurarea indicatorilor privind planeitatea
și evaluarea stării operaționale a supafeței de rulare din punctul de
vedere al acestei caracteristici se realizează conform „Metodologiei
de măsurare și evaluare a planeității suprafeței drumului”. De aceea,
este important să respectați limitele de viteză în trafic. Acestea sunt
concepute pentru a proteja cât mai mult utilizatorii de drumuri.
3. Rezistența la alunecare a suprafeței drumului
Rezistența la alunecare a suprafeței drumului este un indicator cheie,
oferind condiții pentru o circulație durabilă și sigură a mașinilor pe
drumuri, la viteza legală. Rezistența la alunecare depinde de mai
mulți factori și destul de variați legați de mașină, anvelope, modul
de conducere, traseul drumului, tipul și starea suprafeței drumului,
drenajul, mediul și altele. Dintre factorii direct legați de suprafața
drumului, cei mai importanți pentru rezistența la alunecare sunt
rugozitatea suprafeței și starea ei actuală - uscat, umed, noroios,
gheață și altele.
4. Coeficientul de frecare în timpul conducerii
Frecarea este definită ca rezistența la mișcare între două suprafețe în
contact. Valoarea acesteia este exprimată prin coeficientul de frecare
(μ ), care este un raport de 2 forțe, una paralelă cu suprafața de contact
și alta opusă mișcării lor (forța de frecare), iar cealaltă perpendiculară
pe această suprafață de contact – de jos în sus (forța normală) .
În contextul transportului rutier, suprafața de contact este punctul de
contact al anvelopei, iar forța normală este sarcina roții. Coeficientul
de frecare variază de la aproape 0 în condiții de gheață la peste 1,0 în
cele mai bune condiții de suprafață.
Tracțiunea depinde de starea suprafeței drumului și de cât de uzată
este roata. Deci pe asfalt umed, aderența este de aproximativ 2 ori
mai mică, iar pe gheață - de 10 ori mai mică decât pe asfaltul uscat.
În consecință, forța de frânare scade și distanța de frânare crește. În
timpul frânării, aderența roților pe direcție longitudinală este maximă.
Prin urmare, o forță laterală cât de mică este suficientă pentru a provoca
pierderea acestei aderențe. Această pierdere de aderență apare mai
devreme pe roțile din spate, care se descarcă de sarcină astfel.
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5. Aderență longitudinală și transversală
Fricțiunea longitudinală se referă la frecare în direcția de mișcare
a vehiculului și afectează accelerarea și decelerarea vehiculului.
Aderența transversală se referă la rezistența de alunecare disponibilă
într-o direcție perpendiculară pe direcția de mișcare a vehiculelor și
permite o schimbare de direcție.
Rezistența la alunecare a suprafeței drumului este un factor important
pentru siguranța rutieră, mai ales atunci când suprafața drumului este
umedă. Prin urmare, un număr mare de accidente pe o suprafață
umedă poate fi un indicator privind deficitul de aderență. Următoarele
condiții cresc și mai mult riscul de accidente:
Problemele apar în acele locuri în care necesarul de aderență este
crescut (de exemplu, apropierea de noduri de joncțiune, curba
orizontală, panta de coborâre);
Problema este incidentală (de exemplu, poluarea rutieră).
Șoferii pot avea dificultăți în identificarea locurilor care au probleme
cu rezistența la alunecare și, ca atare, este posibil să nu-și reducă
viteza pe aceste secțiuni, cu toate că acest lucru ar fi necesar pentru
a menține riscul la un nivel pe care îl consideră acceptabil. Mai multe
studii au arătat că există o relație semnificativă între riscul de accident
din cauza alunecării și rezistența la alunecare a suprafeței drumului.
Riscul de accident cauzat de alunecarea vehiculului pe suprafețe de
rulare cu un coeficient de frecare mai mic de 0,45 este de 20 de ori mai
mare decât pe suprafațe cu un coeficient de frecare mai mare de 0,60.
În plus, dacă acest parametru este mai mic de 0,30, riscul de accident
este de 300 de ori mai mare.
Riscul de accident este mai mare atunci când rezistența la coborâre
este scăzută. Incidentele cu deficiențe de aderență apar mai ales în
condiții de suprafață umedă, deoarece aderența scade (PIARC, 2003).
Numărul mare de accidente pe aceste suprafațe umede sunt cele
mai grave pe aceste sectoare de drum care au o aderență scăzută la
alunecare:
• Rata de accidente în zonele umede s-a dovedit a fi cea mai
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cientul de aderență este mai mic de 0,25. Accidentele în zonele
cu umezeală sunt, de asemenea, mai ridicate atât pentru drumul
în pantă, cât și pentru zonele în rampă (mai abrupte de 3%) decât
pentru drumurile plane.
• Concluzia este că printre cele mai potențial periculoase condiții
de conducere sunt cele cauzate de aderența scăzută din cauza precipitațiilor abundente combinate cu elemente geometrice
slabe ale drumului sau cele în care există o schimbare bruscă a
aderenței din cauza poluării, deteriorarii anumitor suprafețe sau
prima zăpadă.
Există suficiente studii care arată că două caracteristici principale ale
suprafeței drumului afectează rezistența la alunecare: microtextura și
macrotextura. Rolul fiecăruia dintre acești factori în asigurarea unei
aderențe suficiente este diferit în funcție de viteză. Cu toate acestea,
cel mai important factor care influențează rezistența la alunecare este
macrotextura pavajului, care este elementul determinat în crește
rezistenței la alunecare la viteză mare. Rezultatele din Marea Britanie
arată că riscul unui accident crește atunci când adâncimea texturii
scade sub 0,7 mm. În mod similar, într-un studiu privind accidentele și
caracteristicile suprafeței drumurilor făcut în Franța, s-a constatat că
accidentele în condiții de umezeală cresc semnificativ dacă adâncimea
texturii stratului de nisip este mai mică de 0,5 mm, așa cum se arată
în figura. 10.
Uniformitatea este o măsură a regularității suprafeței drumului. Toate
tipurile de suprafețe (dure, flexibile, pietrișe etc.) se deteriorează
într-un ritm care variază în funcție de acțiunea combinată a mai
multor factori, precum sarcina de transport a vehiculelor, volumul
traficului, condițiile meteorologice, calitatea materialelor și tehnicile
de construcție. . Aceste deteriorări afectează rugozitatea suprafeței
drumului, provocând fisurarea, deformarea sau dezintegrarea.
Acumularea de apă în aceste zone deteriorate crește riscul de alunecare
al vehiculelor.
Atunci când uniformitatea unui întreg tronson rutier se deteriorează
brusc, utilizatorii tind să-și reducă viteza pentru a-și menține nivelul
de confort la un nivel acceptabil, reducând astfel impactul potențial
de risc asupra siguranței. Cu toate acestea, rugozitatea pavajului
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poate fi mai nocivă pentru siguranță atunci când problemele sunt
localizate, neașteptate și semnificative. Astfel de situații pot genera
manevre periculoase, pierderea controlului sau deteriorarea mecanică
a vehiculelor, crescând astfel riscul de accidente. Reducerea rezistenței
la alunecare cauzată de vibrațiile verticale ale vehiculelor pe
suprafețele neuniforme ale drumului poate fi problematică, în special
pentru vehiculele grele și când problemele sunt izolate.
• Impactul durității suprafeței drumului asupra siguranței variază
în funcție de tipul de incident astfel:
o Rata de accidente cu un alt vehicul scade odată cu creșterea
rugozității suprafeței drumului din cauza vitezei reduse;
o Rata de accidente cu mai multe vehicule crește din cauza deplasărilor laterale și a diferențelor de viteză între participanții la
trafic.
De asemenea, trebuie menționat că îmbunătățirea calității uniformității
este asociată cu îmbunătățirea nivelului de siguranță a traficului.
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XI. REGULI RUTIERE ÎN AMBELE STATE –
sfaturi utile
Normele de trafic sunt identice în ambele țări, diferind doar amenzile
pentru încălcarea acestora.
1. Reguli de trafic în România
Limitări de viteză:
În localități

În afara
localităților

Drum de viteză

Autostrada

Motociclete, mașini,
microbuz de până la 9
locuri

50 km/h

90 km/h

100 km/h

130 km/h

Camioane grele de peste
3,5 tone

50 km/h

80 km/h

90 km/h

110 km/h

Limita de viteză în afara zonelor construite pentru un vehicul care
tractează o remorcă este cu 10 km / h sub limita de viteză pentru
vehiculele care nu au remorcă.
Limita de viteză pentru vehiculele care transportă mărfuri periculoase
este de 40 km / h în localități și 70 km / h în afara localităților.
Poliția are dreptul să aplice amenzi la fața locului pentru încălcarea
normelor de circulație. De asemenea, pot încsa amenzi.
Șoferii străini pot avea permisele de conducere reținute de poliția
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română. Permisele de conducere reținute pot fi returnate înainte de a
părăsi țara (trebuie să fie furnizate documente în acest sens).
Confiscarea vehiculului.
Legislația română prevede „suspendarea dreptului de circulație” al
unui vehicul în cazul unei infracțiuni grave.
Șoferii trebuie să oprească sau să-și parcheze vehiculele pe partea
dreaptă a drumului sau pe stradă în direcția traficului și cât mai aproape
de trotuar sau de marginea drumului.
„Oprirea” înseamnă că vehiculul rămâne staționat mai puțin de
cinci minute; rămânând în staționare mai mult de cinci minute este
considerat parcare
Unui vehicul care este parcat incorect i se pot bloca roțile (roata
stînga față) sau dus cu rampa de transport într-o parcare specială. În
toate cazurile, se aplică sancțiune sub formă de amendă.
Locurile de parcare rezervate automobilistilor cu handicap sunt
marcate cu un semn internațional pentru scaun cu rotile.
Se folosește sistemul internațional de semafor cu trei culori.
În intersecțiile în care atât semafoarele, cât și un ofițer de poliție
controlează traficul, șoferii trebuie să se supună semnalelor date de
ofițerul de poliție, chiar dacă contravin luminilor.
Conducerea sub influența alcoolului / drogurilor:
Este considerată infracțiune să conduci pe drumul public cu alcool în
sânge. Dacă un automobilist este prins la volan cu exces de alcool în
sânge, permisul de conducere este suspendat pentru maximum 90 de
zile. Această perioadă poate fi redusă la 30 de zile dacă șoferul ia lecții
de conducere timp de cel puțin 7 zile, trece un test și obține permisul.
Poliția poate opri un șofer la întâmplare pentru a efectua un test de
alcoolemie.
În zonele rezidențiale este interzisă folosirea claxonului între 22:00 și
06:00 (în zilele libere și sărbători până la 09:00) și între 12:00 și 16:00.
În afara acestor ore, claxonul poate fi folosit numai dacă este cu
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adevărat nevoie. Claxonul poate fi folosit în afara localităților pentru
a preveni un accident.
Locurile în care este interzisă utilizarea dispozitivelor de avertizare
sonoră trebuie marcate cu un simbol internațional.
Este obligatorie purtarea centurii de siguranță pe scaunele din față și
din spate ale vehiculului.
Sistemele de siguranță pentru copii trebuie să respecte cerințele
Regulamentului UNECE 44/03. Copiii cu vârsta sub trei ani nu pot fi
transportați în vehicule care nu sunt echipate cu sisteme de siguranță
pentru copii. Copiii de 3 ani și peste, cu o înălțime mai mică de 150 cm,
pot călători într-un vehicul fără a se folosi echimapent special pentru
copii, dar trebuie să stea pe scaunele din spate.
Copiii trebuie așezați în dispozitive speciale de siguranță adecvate
dimensiunilor și greutății lor, în conformitate cu reglementările UE
Lanțuri pentru zăpadă
Lanțurile de zăpadă sunt permise. Utilizarea lor poate deveni obligatorie
în funcție de condițiile rutiere, caz în care acest lucru este indicat
printr-un indicativ rutier internațional. Când conduceți cu lanțuri,
limita de viteză este de 50 km/ h.
2. Reguli rutiere în Bulgaria
Limite de viteză
Motoped

Localități

În afara localităților

Autostrăzi

45 km/h

45 km/h

-

Motocicletă

50 km/h

80 km/h

100 km/h

Automobil

50 km/h

90 km/h*

140 km/h*

Automobil cu remorcă

50 km/h

70 km/h

100 km/h

Autovehicul până la 3 t.

50 km/h

70 km/h

100 km/h

Autovehicul peste 3 t.

50 km/h

70 km/h

100 km/h

*140 km / h pe anumite autostrăzi (trebuie marcate)

Proiectul ROBG-306 “O mai bună conexiune a oraselor Alexandria și Cherven Bryag la rețeaua TEN-T” este
cofinanțat de Uniunea Europeană prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională, în cadrul Programului
Interreg V-A România–Bulgaria.

60

GHID DE CONDUCERE A UNUI AUTOVEHICUL ÎN CONDIȚII DE SIGURANȚĂ

1. Folosirea luminilor este obligatorie pe toată perioada anului.
2. Este obligatorie purtarea centurii de siguranță pe scaunele din față
și din spate ale vehiculului
3. Nivelul maxim admisibil de alcool din sânge este de 0,05 ‰.
4. Poliția poate efectua teste de alcolemie aleatoriu cu ajutorul unui
alcoltest. Dacă testul este pozitiv, șoferul va trebui să facă un test de
sânge recoltat de un medic în spital.
5. Poliția poate, de asemenea, să testeze șoferii pentru consumul de
droguri și să oprească deplasarea vehiculului, dacă testul este pozitiv.
În următoarele cazuri pot fi necesare măsuri administrative coercitive:
• Accelerarea în și afara zonelor populate
• Parcare necorespunzătoare - într-un loc pentru persoanele cu
handicap, fără ca șoferul să aibă acest drept, în parcuri, grădini,
locuri de joacă, zone destinate numai pietonilor, pe un trotuar
și trotuare, în al doilea rând pe o bandă activă, la o stație de
autobuz.
• Manevre neautorizate pe carosabil, inversare, conducere pe
banda opusă, conducere pe banda BUS, pe șine și trecere la nivel.
• Oprire nemarcată pe banda vehiculului
• Nerespectarea trecerii unui vehicul cu un regim special de
trafic.
• Conducerea fără permis.
• Nerespectarea semnelor rutiere și a semafoarelor
• Pornire necorespunzătoare, reglare incorectă, depășire
incorectă, nerespectarea avantajului.

Acest GHID DE CONDUCERE A UNUI AUTOVEHICUL ÎN CONDIȚII DE
SIGURANȚĂ a fost elaborat de municipalitatea Cherven Bryag în
cadrul Proiectului ROBG-306 “O mai bună conexiune a oraselor
Alexandria și Cherven Bryag la rețeaua TEN-T”, cofinanțat de
Uniunea Europeană prin Fondul European pentru Dezvoltare
Regională, în cadrul Programului Interreg V-A România – Bulgaria.
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziţia
oficială a Uniunii Europene. Iniţiatorii acestui material sunt singurii
responsabili de informaţiile prezentate în îl.
O versiune electronică a documentului poate fi găsită pe o pagină
web dedicată despre siguranța rutieră: www.becareful.info
Copierea sau împrumutul total sau parțial al materialului este
interzisă fără acordul expres al editorului. Reproducerea / citarea
informațiilor din document este permisă, cu mențiune explicită a
editorului și a finanțării.
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