


 Organizaţia Naţiunilor Unite şi Comisia Europeană:

reducerea cu 50% a numărului de victime decedate

în accidentele rutiere pentru perioada 2001-2020

 Comisia Europeană: Pentru un spațiu european de 

siguranță rutieră: orientări pentru politica de 

siguranță rutieră 2011-2020



 Strategia Naţională de Siguranţă Rutieră  2016-2020

 Plan de acţiuni pentru implementarea măsurilor 

2017-2018

 mai mult de 50% dintre măsuri au fost duse la 

îndeplinire sau sunt în curs de implementare 



 10 % din totalul acţiunilor sunt blocate din cauza

actelor normative în vigoare

 15% dintre acţiunile blocate ca urmare a procedurilor

greoaie din domeniul achiziţiilor publice

 Cercetare.



 formarea unui corp de auditori de siguranţă rutieră 

şi demararea auditului de siguranţă rutieră (ARR)

 colocarea dispeceratelor de urgenţă ISU şi SABIF 

(DSU)

 elaborarea Planului naţional de comunicare

 stabilirea valorilor pentru costurile sociale ale 

accidentelor rutiere soldate cu persoane decedate



 introducerea monitorizării video la examenul de 

obţinere a permisului de conducere (DRPCIV) 

 introducerea monitorizării video la obținerea 

atestatelor și certificatelor profesionale pentru 

personalul de specialitate din domeniul transportului 

rutier (ARR)

 achiziţia de servicii, montarea de echipamente şi 

achiziţia de lucrări de siguranţă rutieră (CNAIR).



 întemeiată pe abordarea „sistemului sigur”.

 stabilirea unor obiective clare și monitorizarea 

progreselor înregistrate cu ajutorul unui set de 

indicatori-cheie de performanță,

 acțiune coordonată a tuturor sectoarelor și a tuturor 

participanților la trafic, în cadrul unei structuri de 

guvernanță consolidate



 Sprijin financiar sporit pentru siguranța rutieră

◦ sprijinirea inițiativelor privind siguranța rutieră

◦ infrastructură - finanțare din fondurile regionale 

prevăzute în actualul cadru financiar

◦ Mecanismul pentru interconectarea Europei: 200 de 

milioane EUR pentru siguranța rutieră și digitalizare 

◦ stabilitatea și coerența soluțiilor de finanțare



 Drumuri și acostamente sigure 

◦ Abordarea „sistemului sigur” pentru construcția 

drumurilor

◦ propunerea de  revizuire a Directivei 2008/96 

privind gestionarea siguranței infrastructurii 

rutiere: o mai mare transparență și o cartografiere 

a riscurilor la nivel de rețea și extinderea 

domeniului de aplicare al directivei, la toate 

drumurile principale



 Vehicule sigure 

◦ Regulamentul privind siguranța generală a 

autovehiculelor 

◦ Regulamentul privind siguranța pietonilor.

◦ impunerea obligativității elementelor de siguranță 

◦ prioritizarea vehiculelor inteligente

◦ Regulamentul privind etichetarea pneurilor -

performanța în materie de siguranță a pneurilor



 Utilizarea drumurilor în condiții de siguranță 

◦ Comportament

◦ tehnologie inovativă: tehnologie de recunoaștere a 

somnolenței, interfețe standardizate pentru 

etiloteste antidemaraj) 

◦ modernizarea pregătirii în școlile de șoferi și 

centrele de pregătire profesională a conducătorilor 

auto profesioniști



 Intervenții rapide și eficace în situații de urgență 

◦ Îngrijirea eficace post-coliziune, 

◦ Monitorizarea introducerii sistemului eCall

◦ Interoperabilitatea acestuia cu alte mijloace de 

monitorizare ITS şi utilizarea alertelor la incident și 

accident ale acestor sisteme



 Siguranță rutieră adaptată exigențelor viitorului 

◦ Conectivitatea și automatizarea 

 Riscuri: securitatea cibernetică 

◦ funcționarea vehiculelor puternic automatizate în 

traficul mixt. 

◦ interoperabilitatea sistemelor ITS de monitorizare și 

management al traficului,  

◦ centre interoperabile de gestionare a traficului  



Vă mulţumesc pentru atenţie.

Sorin Sîrbu

Ministerul transporturilor


