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Campanie Națională 
de Siguranță și Prevenție Rutieră



Știai că... 

...lipsa de somn are, asupra şoferilor, efecte similare cu cele ale 
consumului de alcool? Să conduci după ce ai fost treaz 18 ore la 
rând este similar cu a conduce cu o alcoolemie de 0,05 (1). 

...şoferii care pierd între 1-2 ore din somnul de 7 ore recomandat 
îşi dublează riscul de a avea un accident, iar cei care pierd între 
2-3 ore din somnul recomandat îşi cresc riscul de accident de 4 
ori? (2) 

...în România, în anul 2018, cele mai multe accidente 
rutiere grave, pe fondul adormirii în timpul conducerii 
autovehiculului, au fost înregistrate pe drumurile naționale 
(153 de accidente)?

...un microsomn are loc atunci când cineva aţipeşte între 2 şi 30 
de secunde, fără să îşi dea seama sau să îşi aducă aminte de 
acest lucru?



...cele mai multe accidente cauzate de oboseală au loc 
dimineaţa, între orele 2:00 – 6:00, respectiv după-amiaza, între 
orele 14:00 – 16:00? (3)

...accidentele rutiere provocate de oboseală au o probabilitate 
de două ori mai mare să fie fatale, comparativ cu alte tipuri de 
accidente? NU poţi pune frână dacă eşti adormit. (4)

...şoferii obosiţi au o probabilitate de 6 ori mai mare să fie 
implicaţi într-un accident rutier decât oricare alţi şoferi? (4)

Toate acestea pot fi evitate! Nu uita că viața ta și viețile celor 
din jur sunt în mâinile tale!

(1) sleepfoundation.org, (2) AAA Foundation for Traffic Safety, (3) 
brake.org.uk, (4) NSW - testyourtiredself.com.au
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Cum poţi să fii 
#treazlavolan... pe drum? 

Dacă eşti în maşină şi ai de parcurs un 
drum lung, porneşte radioul pentru a 
asculta muzică şi ţine geamul puţin 
deschis.

Trage pe dreapta pentru a lua o pauză de 
minim 15 minute o dată la fiecare două ore 
de condus, chiar dacă nu simţi că eşti obosit. 
Coboară din maşină, ia o gustare, plimbă-te 
puţin.

Bea o cafea sau altceva care conţine cafeină 
pentru a reduce efectele oboselii pe termen scurt. 

Dacă simptomele oboselii devin acute, trage pe dreapta 
şi dormi 15 minute. Cea mai bună soluţie pentru a învinge 
oboseala este un somn scurt, de 15 – 20 de minute (dar nu mai 
mult de 30 de minute), numit și power nap – acesta este mai 
eficient decât o pauză activă. 

Nu folosi sisteme de cruise control 
pentru a menţine viteza constantă, în 
special atunci când conduci singur noaptea; 
menţinerea vitezei te poate ajuta să stai treaz.



Cum poţi să fii #treazlavolan... 
înainte de a pleca la drum?

Nu conduce dacă eşti obosit! Planifică-ţi din 
timp momentele de odihnă: dacă vrei să pleci 
la drum dimineaţa devreme, dormi cel puţin 7 
ore în noaptea de dinainte. Dacă vrei să pleci 
după-amiaza, mai ales după o zi obositoare, 
poţi încerca să dormi puţin înainte de a porni 
la drum.

Dormi între 7 şi 9 ore pe noapte în mod regulat: este 
cea mai bună metodă pentru a preveni condusul obosit.

Evită să conduci noaptea, mai ales singur în maşină.

Dacă ai de făcut un drum lung, este 
recomandat să împarţi orele de condus 
cu un alt şofer.

Evită drumurile lungi la volan 
după o zi de muncă.

Nu conduce, în total, mai mult de 
8-10 ore în fiecare zi.
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Factori care contribuie la oboseala şoferilor şi cresc 
riscul de a fi implicat într-un accident produs 
pe fondul oboselii:

Lipsa de somn: Cauzată 
de program agitat, stres, 
afecţiuni ale somnului 
(insomnie, apneea în 
somn).

Momentul zilei: Dimineaţa 
devreme, respectiv prima 
parte a după-amiezii sunt 
momentele în care şoferii sunt 
mai predispuşi să aţipească. 

Stil de viaţă care implică un 
somn neregulat: Persoanele 
care lucrează în schimburi 
au un risc mai mare de a fi 
implicate în accidente rutiere 
cauzate de oboseală. 

Medicamente: Anumite 
medicamente pot cauza 
somnolenţă şi o reducere 
a stării de alertă. Citeşte cu 
atenţie prospectul înainte de 
a lua orice medicament. 

Condusul pe o perioadă 
mai lungă: După două 
ore de condus continuu, 
abilităţile de şofat au de 
suferit: conducătorii auto au 
probleme de concentrare 
şi reacţionează mai greu la 
pericole. 

Autovehiculul: 
Autovehiculele moderne 
sunt silenţioase şi 
confortabile. Acest 
lucru poate „amorţi” 
şoferii, în special dacă 
sunt combinate cu alte 
elemente, precum sistemele 
de cruise-control. 



Atenţie! 
Eşti prea obosit ca să 
conduci dacă experimentezi 
unul sau mai multe dintre 
stările de mai jos: 

 Ai dificultăţi de concentrare

 Caşti în mod continuu

 Ai „ochii îngreunaţi” sau dificultăţi în a ţine ochii 
deschişi

 Simţi o relaxare a musculaturii gâtului, care 
determină momente de „picoteală” 

 Reacţionezi mai greu

 Identifici o reducere vizibilă a performanţei în timpul 
condusului: de exemplu, virezi excesiv

 Nu îţi aminteşti ultima bucată de drum parcursă



Indiferent de situaţie...

Nu conduce sub 
influenţa alcoolului!

Nu vorbi la telefon 
în timp ce conduci!

Poartă centura, indiferent 
dacă eşti şofer sau pasager!

130
Respectă viteza legală 
şi adapteaz-o mereu la 
condiţiile de drum!

Circulă cu atenţie şi calm şi 
respectă toţi participanţii la 
trafic!

Nu lăsa nimic să îţi 
distragă atenţia de 
la drum!

Fii atent la manevra 
de depăşire!



Nu pleca la drum 
fără asigurare!

Poţi verifica valabilitatea poliței tale RCA în baza AIDA (fosta 
CEDAM), disponibilă online.  

Asigurarea RCA - asigurarea de răspundere civilă auto - este 
OBLIGATORIE prin lege!

Asigură-ți mașina printr-o poliță CASCO! 
Asigurarea CASCO îți protejează propria mașină, în timp ce polița 
RCA acoperă numai daunele pe care le provoci altora din vina ta.

Atenţie! 
În anumite cazuri, un comportament iresponsabil la volan 
generează excluderi  (riscuri care nu sunt acoperite de 
asigurător). De exemplu, conducerea sub influenţa alcoolului, 
dar şi a produselor ori substanţelor stupefiante reprezintă 
excludere pentru asigurarea CASCO.
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