
Campanie naţională de siguranţă şi 
prevenţie rutieră



Context

• În 2017, 25.300 de persoane au decedat, în UE, în urma 
accidentelor rutiere

• România - locul întâi în Europa în ceea ce priveşte numărul de 
decese din accidente rutiere: 98 decese la un milion de locuitori
(media europeană de 49 decese/milion locuitori)

• Scădere de 17% în intervalul 2010 – 2017 

• În România, în 2017, s-au înregistrat 31.104 de accidente 
rutiere - 1.951 decedaţi, 8.172 răniţi grav

Surse: Comisia Europeană, Poliţia 

Română



Context

• 2016 – septembrie 2017 – peste 1300 de accidente cauzate de 
consumul de alcool

(364 - accidente grave, soldate cu 89 de morți și 570 răniţi)

• România - 5,1% din accidentele rutiere mortale pot fi atribuite 
consumului de alcool la volan

• Concentrație de alcool în sânge între 0,02g/dl și 0,05g/dl prezintă
un risc de cel puțin trei ori mai mare de a muri într-un accident de 
mașină

• Șoferii cu o concentrație de alcool în sânge de 0,01g/dl erau cu 46%
mai expuși riscului de accident

Surse: Poliţia Română, Organizaţia 

Mondială a Sănătăţii 





Despre campanie

• OBIECTIV - creşterea siguranţei rutiere în România şi a 
gradului de informare a tuturor participanţilor la trafic cu 
privire la riscurile la care se expun

• Nominalizată, în 2017, în rândul proiectelor europene cu impact 
însemnat în ceea ce priveşte creşterea nivelului de siguranţă
rutieră în cadrul „Excellence in Road Safety Awards 2017”
(Comisia Europeană)

• Campania “FII TREAZ LA VOLAN”! şi spin-off-ul “IARNA, LA 
VOLAN” au fost incluse, în 2017, în "Consumer Trends 
Report” realizat de EIOPA



Despre campanie

• S-a adresat, în mod direct, tuturor participanților la 
trafic:

• Șoferii, sub îndemnul Fii #treazlavolan!

• Pietonii, sub îndemnul Fii un #pietontreaz!

• Bicicliştii, sub îndemnul Fii #treazpebicicletă!

• Motocicliştii, sub îndemnul Fii 
#treazpemotocicletă!

• Online:

• Mesaje informative prin intermediul social media;

• Campanie de VIP endorsement;

• Distribuţia de broșuri informative gratuite

• Spin-off IARNA LA VOLAN



Online: mesajele video virale

• Mesajele lansate de  susţinători 
ai campaniei – VIP 
endorsement - au ajuns la  
zeci de mii de şoferi





Online: Concurs-sondaj „Cât de treaz eşti 
în trafic” - Eşantion

• Peste 8.000 de respondenţi, majoritatea (76%) între 18-25 
de ani.
76% - bărbaţi, 24% - femei.  

• 81% au carnet de conducere, 60% au declarat că merg pe 
bicicletă, iar 9% s-au încadrat la categoria motocicliştilor. 

• 72% conduc zilnic, 20% - de câteva ori pe săptămână -, 
6% - de câteva ori pe lună



Online: Concurs-sondaj „Cât de treaz eşti 
în trafic” – Principalele concluzii

• 77% consideră periculos consumul de alcool la volan

• 1 din 5 şoferi a condus sub influenţa alcoolului cel puţin 
o dată

• 42% consideră că o băutură consumată nu îi expune 
unor riscuri

• 3 din 5 biciclişti au ieşit pe drumurile publice după ce 
consumaseră alcool 



Campania în mediul offline

• 500.000 de broşuri distribuite în 
trafic, dar şi în principalele centre 
comerciale din Bucureşti şi din alte 
20 de municipii din ţară. 

• Distribuție împreună cu ziarul 
LIBERTATEA. 







Overview: „FII TREAZ LA VOLAN!”,
ediţia a III-a

• Extinderea publicului ţintă al campaniei, pentru a include atât 
şoferii, cât şi pietonii, bicicliştii şi motocicliştii

• Susţinere extraordinară : nume cunoscute din România

• Mesajele au ajuns la zeci de mii de participanţi la trafic (social 
media, radio şi TV)

• Campanie de donare de sânge pentru victimele accidentelor 
rutiere

• Reach total posturi Facebook (1 iulie - 30 septembrie 2018): ~ 
908.000 persoane

• 500.000 de broşuri informative distribuite la nivel naţional





FII TREAZ LA VOLAN! – ediţia a IV-a

Iulie – Septembrie 2019


