ANEXA 1

Raport de analiză a Campaniei Naţionale pentru Siguranţă Rutieră şi
Mentenanţa Autovehiculelor în traficul din România

ASOCIAŢIA ROMÂNĂ pentru SECURITATE şi SĂNĂTATE în MUNCĂ (ARSSM),
şi

INSTITUTION of OCCUPATIONAL SAFETY and HEALTH (IOSH) din Marea Britanie,
in parteneriat cu :

CONSILIUL INTERMINISTERIAL PENTRU SIGURANŢĂ RUTIERĂ (CISR) ,
AGENŢIA EUROPEANĂ PENTRU SECURITATE ŞI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ

- prin Punctul Focal România
Autoritatea Rutieră Română
Direcţia Rutieră din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române
Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi
cu sprijinul Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă,
a organizat, în perioada Iunie - Octombrie 2011:

Campania Naţională pentru Siguranţă Rutieră si
Mentenanţa Autovehiculelor în traficul din România
Motto:

“Prin siguranţa rutieră salvăm vieţi. Acţionează acum împreună cu noi !”.

Obiectivul Campaniei este reducerea numărului victimelor accidentelor rutiere prin
identificarea în cadrul atelierelor de lucru a mijloacelor şi mecanismelor necesare pentru:

• sensibilizarea participanţilor la trafic privind importanţa intreţinerii corespunzătoare a
vehiculelor si conducerea preventivă, ca factori principali în prevenirea incidentelor si
accidentelor in trafic;
• constientizarea angajatorilor, prin relevarea costurilor totale si reale generate de
accidentele de trafic
• eficientizarea intervenţiilor rapide postaccident, acordarea eficientă a primului ajutor si
dezvoltarea colaborării instituţionale între organizaţiile guvernamentale si părţile interesate.
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Finanţarea Campaniei s-a realizat din fonduri proprii şi contribuţii ale sponsorilor, cu
ajutorul special al membrilor ARSSM din fiecare locaţie, fiind realizate un numar de 7 evenimente
în cele zone importante ale ţării din punctul de vedere al obiectivelor Campaniei:

Bucureşti – 9 Iunie, Conferinţa de lansare a Campaniei, organizator principal echipa
de management a proiectului ARSSM – Bucuresti;
Craiova
– 29 Iulie, Prezentari si Atelier de lucru, organizator principal S.C. MISO
S.R.L. Craiova, membru ARSSM
Suceava – 25 August, Prezentari si Atelier de lucru, organizator principal S.C. ZENO
S.R.L. Suceava, membru ARSSM
Sibiu
– 7 Septembrie, Prezentari si Atelier de lucru, organizator principal SSM
EUROCONSULT S.R.L. Sibiu, membru ARSSM
Timişoara – 12 Octombrie, Prezentari si Atelier de lucru, organizator principal S.C.
SIRDAN S.R.L. Timisoara, membru ARSSM
Constanţa – 21 Octombrie, Prezentari si Atelier de lucru, organizator principal S.C.
CORNELIA WORK PROTECTION Constanta, membru ARSSM
Bucureşti – 11 Noiembrie, Conferinţa de închidere a Campaniei, organizator
principal echipa de management a proiectului ARSSM – Bucuresti.
În cadrul atelierelor de lucru au fost abordate teme care au fost identificate de către
specialiştii noştrii ca prioritare pentru gestiunea riscului rutier în cadrul
întreprinderilor, la nivel naţional:
1. Costurile reale ale unui accident rutier vs Deciziile de reducere a cheltuielilor de
mentenanţă a autovehiculelor
2. Pregătirea profesională continuă - si implementarea ei ca parte a politicii de securitate a
companiilor
3. Primul ajutor - dacă il invăţăm doar teoretic, cum îl aplicăm?
a. Ce avem de făcut până la sosirea ambulanţei ?
b. Să comunicăm eficient informaţiile despre accidentaţi
4. Atitudinea şoferilor in trafic - Cât costă pentru intreprindere?
5. Managementul riscurilor specifice transportului de mărfuri şi persoane
6. Infrastructura rutiera - intre cerinţele legale şi condiţiile reale
7. Centura de siguranţă şi airbagul intre preferinţă şi obligaţie;
8. Oboseala şi stresul-factori perturbatori în trafic; Cum le reducem?
9. Managementul unei curse lungi - timp versus costuri.
10. Managementul vitezei in funcţie de condiţiile reale din trafic;
11. Conducerea adaptata în funcţie de sezon

Evenimentele au oferit participanţilor oportunitatea dezbaterii problemelor specifice,
desfăşurarea sub formă de ateliere de lucru interactive facându-se cu participarea
reprezentanţilor companiilor şi implicarea reprezentanţilor autorităţilor .
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În analiza şi managementul riscurilor rutiere s-a ţinut cont de cele 4 linii principale
urmărite în ţările Uniunii Europene:
• Managementul deplasărilor – reducerea numărului si a frecventei deplasărilor,
optimizarea si planificarea eficientă a distantelor parcurse, reducerea numărului de persoane
expuse accidentării
• Managementul parcului de vehicule – alocarea eficientă a numărului de vehicule,
dotările tehnice de bază ale vehiculelor, întretinerea periodica făcută corect si la timp

• Managementul competentelor si aptitudinilor în conducere – formarea profesională
continuă a conducătorilor de vehicule, stabilirea tipului de personalitate si a comportamentului în
conditii de stres si oboseală, predispozitia la consum de alcool sau droguri

• Managementul comunicatiilor – utilizarea judicioasă si în sigurantă a telefoanelor
mobile, a sistemelor de navigatie GPS, a mijloacelor de comunicare de date
Grupul ţintă al Campaniei a fost constiutit din:

• COMPANII PRIVATE cu flote mari de vânzări si/sau distribuţie
• FIRME DE CURIERAT
• COMPANII PRIVATE DE TRANSPORT rutier de marfă si/sau persoane
• COMPANII DE TRANSPORT PUBLIC LOCAL si/sau INTERURBAN
• ASOCIAŢII PROFESIONALE IN TRANSPORTURI RUTIERE
• COMPANII DE ASIGURĂRI
• COMPANII MEDIA SPECIALIZATE IN DOMENIULTRANSPORTURILOR
• SCOLI DE SOFERI ;
• COMPANII DE TAXI;
• UNIVERSITĂTI TEHNICE CU PROFIL TRANSPORTURI SAU CONEXE
Lista prezentată este ne-exhaustivă.

Participarea la evenimentele din Cadrul Campaniei Naţionale pentru Siguranţă
Rutieră şi Mentenanţa Autovehiculelor în traficul din România a inregistrat urmatoarele cote:
Bucureşti – 9 Iunie, 105 persoane, din care 25 invitati vorbitori, 80 invitati, presa
Craiova
– 29 Iulie, 102 persoane, din care 12 invitati vorbitori, 90 invitati, presa
Suceava – 25 August, 94 persoane, din care 15 invitati vorbitori, 79 invitati, presa
Sibiu
– 7 Septembrie, 59 persoane, din care 13 invitati vorbitori, 46 invitati, presa
Timişoara – 12 Octombrie, 60 persoane, din care 15 invitati vorbitori, 45 invitati, presa
Constanţa – 21 Octombrie, 55 persoane, din care 10 invitati vorbitori, 45 invitati, presa
Bucureşti – 11 Noiembrie, 50 persoane, din care 17 invitati vorbitori, 33 invitati, presa
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În urma analizării Campaniei, au rezultat ca şi cauze ale riscului rutier:
•
•
•
•

•
•

Lipsa sau insuficienta educaţie preventiva din punct de vedere al riscului rutier şi al
pregătirii pentru acordarea primului ajutor în cadrul sistemului de învăţământ;
Minimalizarea riscului rutier la nivelul angajatorilor implicati în gestionarea flotelor de
autovehicule, ca rezultat al insuficienţei pregătiri a managerilor de întreprinderi şi parcuri
auto pentru integrarea prevenirii riscului rutier în managementul întreprinderii;
Minimalizarea importantei costurilor reale, directe şi indirecte ale accidentelor rutiere, de
către managerii de întreprinderi şi necunoaşterea metodologiilor de calcul ale acestora.
Mentenanţa deficitară a parcurilor de autoturisme derivată din lipsa unor programe de
mentenanţă preventivă alegerea pe criterii de cost şi nu de calitate a prestatorilor service, şi
a pieselor de schimb, considerandu-se în mod fals că aceastea sunt variantele eficiente din
punct de vedere economic;
Necesitatea îmbunătăţirii infrastructurii rutiere din punct de vedere al calităţii drumurilor,
semnalizării de securitate şi monitorizarii traficului rutier.
Insuficienţa pregătire preventivă la nivelul conducătorilor auto atât din punct de vedere al
pregătirii iniţiale în şcolile de şoferi cât şi deficitul de formare profesională continua a
acestora, cu implicaţii directe în fenomenele de conducere agresivă şi iresponsabilă.
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