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REZUMAT. Se cunoaște faptul că accidentele de circulaţie au cauze diferite, în funcţie de mediul în care acestea 
s-au produs. Zonele urbane sunt mult mai complexe decât cele rurale sau extraurbane şi din această cauză în 
perimetrul lor au loc majoritatea accidentelor rutiere. Metoda cea mai potrivită  pentru abordarea accidentelor 
din aceste zone se referă la tratarea punctelor negre prin diverse măsuri standard de siguranţă rutieră, dând 
naştere astfel unui nou concept în domeniul siguranţei rutiere: „drumuri care iartă”. Un „drum care iartă" este 
definit ca fiind un drum proiectat şi construit astfel încât să permită conducătorilor auto să greşească, dar în 
acelaşi timp consecinţele acţiunilor lor să aibă un impact minim asupra siguranţei, să aibă posibilitatea să se 
redreseze şi să recapete controlul autovehiculului. Potrivit unui studiu realizat la cererea Direcţiei Rutiere, 57% 
dintre romani se simt în nesiguranță în trafic, din cauza stării precare a drumurilor și a comportamentului 
celorlalți participanți la trafic. În această lucrare sunt prezentate măsuri standard de siguranţă rutieră utilizate la 
nivel mondial, care au dat rezultate foarte bune în ţările avansate. Prin aplicarea unei singure măsuri sau a unui 
grup de măsuri, putem transforma un punct negru din reţeaua rutieră într-un drum care „iartă“. 

Cuvinte cheie: siguranță rutieră, accidente rutiere, echipament urban, mobilier urban, mediu rutier, puncte negre. 

ABSTRACT. It has been determined that traffic accidents have various causes, depending on the environment in 
which they occurred. Urban areas are more complex than rural or extra urban ones, which is why most accidents 
occur within their perimeter. Most appropriate method to address accidents in these areas is treating ‘black 
spots’ through various standard road safety measures, thus giving rise to a new concept in the field of road 
safety, the so called "forgiving roads". A ‘forgiving road’ is defined as a road that is designed and constructed in 
order to allow drivers to make errors, while the consequences of their actions have a minimal impact on their 
safety, by giving them the possibility to recover and to regain control of their vehicle. According to a study 
commissioned by the Romanian Road Directorate, 57% of Romanians feel unsafe in traffic because of the poor 
condition of the roads and the behavior of other road users. This paper presents standard measures of road 
safety used worldwide that have shown very good results in western countries. By applying a single measure or a 
group of measures the ‘black point’ of a road network can be turned into a ‘forgiving road’. 

Keywords: road safety, road accidents, urban equipment, street furniture, road environment, black point. 

1. INTRODUCERE 

Pe baza evoluţiilor indicatorilor dinamici specifici 
din perioada 2000-2011, se poate observa că începând 
cu anul 2004, dar mai ales în anii 2007 şi 2008, Ro-
mânia a înregistrat creşteri considerabile ale număru-
lui accidentelor rutiere grave, persoanelor decedate 
sau rănite grav. Ţara noastră a avut o contribuţie ne-
gativă la neîndeplinirea de către Uniunea Europeană a 
obiectivului propus pentru intervalul 2001 – 2010, de 
a reduce cu 50% numărul accidentelor rutiere. În pe-
rioada 2001-2010, deși în România s-a înregistrat o 
scădere a numărului persoanelor decedate, ţara noas-
tră se situează pe ultimul loc în clasamentul european, 
conform figurii prezentate în continuare. 

În ultimii ani a fost realizată o strategie de sigu-
ranţă rutieră şi pentru România, preluând obiectivul 
european de reducere a numărului de decese odată 
cu aderarea la Uniunea Europeană în 2007. 

În planul de dezvoltare al României sunt prevăzu-
te transformări majore în domeniul transporturilor şi 
infrastructurii, întrucât acesta este nucleul în jurul 
căruia gravitează celelalte sectoare ale economiei. 
Conform Strategiei adoptate recent, siguranţa rutieră 
în ţara noastră tinde spre un standard european, iar o 
abordare responsabilă şi inteligentă a acesteia este 
premisa de la care se pleacă pentru a dobândi o creş-
tere majoră a economiei ţării. Crearea unei baze de 
date pentru situaţia punctelor negre la nivel naţional 
este un început promiţător. 

O parte din obiectivele Strategiei Naţionale pen-
tru Siguranţă Rutieră 2013-2020 sunt [3]: 

 crearea de Programe universitare, post-univer-
sitare şi de formare în domeniul siguranţei rutiere 
pentru: Auditor de siguranţă rutieră, Auditor de eva-
luare de impact asupra siguranţei rutiere, Inspector 
de siguranţă rutieră, Managementul traficului rutier, 
Mobilitate urbană, Reconstituirea accidentelor, Psi-
hologia transporturilor; 
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 dezvoltarea şi întreţinerea unei infrastructuri 
rutiere sigure cu o componentă specială dedicată 
sistemelor de transport inteligente – STI; 

 îmbunătăţirea siguranţei infrastructurii şi a 
mijloacelor de semnalizare orizontală şi verticală; 

 controlul Stării de viabilitate şi a siguranţei 
drumurilor publice; 

 îmbunătăţirea normelor referitoare la studiile de 
circulaţie şi reglementarea planurilor de mobilitate şi 
introducerea planurilor locale şi regionale de mobilitate 
integrată şi siguranţă rutieră în fundamentarea 
planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului; 

 revizuirea normelor de construire sau dezvolta-
re urbană de-a lungul drumurilor de tranzit – euro-
pene, naţionale, judeţene – şi limitarea dezvoltării 
liniare a localităţilor existente; 

 determinarea costului social mediu al unui  
accident soldat cu persoane decedate, costului social 
mediu al unui accident grav, clasificarea tronsoane-
lor de drum pe categorii de siguranţă rutieră şi clasi-
ficarea tronsoanelor de drum cu o concentraţie mare 
de accidente, conform prevederilor Legii nr. 265/ 
2008 privind gestionarea siguranţei circulaţiei pe 
infrastructura rutieră. 

 
 
 
 

 
Fig. 1. Procentul de reducere a numărului  

accidentelor rutiere grave la nivelul Uniunii Europene 
(2001-2011) [1]. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

Fig. 2. Harta accidentelor  
din România [2]. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

2. MEDIUL RUTIER ÎN SPAŢIUL URBAN 

2.1. Noţiuni generale 

Mediul rutier este o componentă de bază a 
sistemului de siguranţă rutieră, fiind reprezentat de 
drum şi de zona adiacentă a acestuia, care influenţează 
desfăşurarea traficului rutier. Arterele de circulaţie 
trebuie proiectate în aşa fel încât participanţii la trafic 
să le perceapă, înţeleagă şi utilizeze aşa cum 
administratorii reţelei rutiere şi proiectanţii şi-au 
propus, adică prin crearea unui mediu rutier prietenos, 
care să transmită mesaje clare. Practic, conducătorul 
auto „citeşte“ mediul rutier şi în baza acelor informaţii 

adoptă modul de comportare, în principal viteza de 
deplasare. Relaţia este practic bivalentă:  

 Un mediu rutier coerent şi clar în mesaje 
generează un comportament omogen şi relaxat al 
participanţilor la trafic. Corectitudinea acestui principiu 
este demonstrată prin cifrele statistice referitoare la 
accidentele petrecute pe autostrăzi. În cazul acestei 
categorii de artere, funcţia de bază - mobilitatea, este 
practic nealterată de alte interferenţe. 

 Informaţii neclare şi ambigui generează com-
portare ezitantă, periculoasă prin riscul de manevre 
imprevizibile. 

Se recomandă evitarea situaţiilor precum cele din 
imaginea din figura 3. 
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Fig. 3. Exemple de mediu rutier ambiguu 
 

 
 

Fig. 4. Planificarea tramei stradale după funcţia străzilor [6]. 
 

S-a constatat faptul că accidentele de circulaţie au 
cauze diferite, în funcţie de mediul în care acestea  
s-au produs. Astfel, dacă pe drumurile din afara loca-
lităţii pe primele locuri se situează viteza neadaptată 
la condiţiile de circulaţie, conducerea imprudentă şi 
depăşirea neregulamentară, în mediul urban princi-
palele cauze sunt cu totul altele, respectiv traversarea 
neregulamentară sau neacordarea priorităţii, atât 
pietonilor, cât şi vehiculelor. Mediul rural reprezintă, 
din punct de vedere al cauzalităţii, o combinaţie între 
celelalte două categorii, reunind atât cauzele specifice 
accidentelor produse în mediul urban, cât şi ale celor 
produse în afara localităţii. 

Străzile sunt drumuri publice din interiorul locali-
tăților, cu un grad de complexitate mai mare decât 
cele rurale sau extraurbane. Din această cauză în 
perimetrul lor au loc majoritatea accidentelor rutiere. 
Metoda cea mai adecvată de a aborda accidentele din 
aceste zone este tratarea punctelor negre prin diverse 
măsuri standard de siguranţă rutieră [4]. 

2.2. Elementele mediului rutier 

Principalele elemente ce trebuie luate în con-
siderare pentru a crea un mediu rutier mai sigur, în 
special pentru drumurile urbane, sunt [5]: 

Funcţia drumului: Planificarea traficului şi pro-
iectarea infrastructurii au un impact deosebit asupra 
siguranţei rutiere, reflectată de exemplu atât în cazul 
aspectului străzilor din zonele rezidenţiale pentru 
accidentele ce implică pietoni, cât şi în cazul unei reţele 
de trafic urban cu un număr mare de intersecţii, ce 
presupune un pericol mare de accident din cauza lipsei 

de separare a circulaţiei tuturor categoriilor de 
participanţi la trafic. Un exemplu privind modul de 
planificare a unei reţele de transport este prezentat în 
figura 4. Problema tipică a unei reţele de trafic 
proiectate greşit, şi anume amestecarea funcţiilor 
drumurilor, va conduce la atragerea unui flux de circu-
laţie mare pe un drum rezidenţial, în zone cu pietoni. 

Managementul vitezei: Acesta este elementul 
central al siguranţei rutiere şi constă în stabilirea şi 
aplicarea unor limite de viteză adecvate, dar şi în 
recomandarea conducătorilor auto de a alege viteze 
corespunzătoare condiţiilor de circulaţie.  

De asemenea, pentru un management al vitezei 
cât mai bun, se recomandă implementarea măsurilor 
de calmare a traficului (speed bump, insule denive-
late, şicane, îngustări ale benzilor etc.). Vitezele de 
circulaţie trebuie controlate inclusiv prin modul 
constructiv de amenajare a drumului. Mai jos este 
prezentată o serie de fotografii din zona oraşului 
Potsdam (Germania), ilustrând diferenţe de amena-
jare a arterelor în funcţie de clasificare, inclusiv în 
ceea ce priveşte viteza legală de circulaţie. 

Amenajări pentru zonele de intrare în localitate 
şi pentru localităţile lineare: Zona de intrare în 
localitate trebuie amenajată astfel încât să transmită 
conducătorilor auto un mesaj clar privind modificarea 
mediului rutier, vitezei legale de circulaţie care s-a 
redus, modificarea componenţei traficului auto (apar 
vehicule care circulă în regim local, cu manevre de 
intrare/ieşire, parcări), apar alte categorii de participanţi 
la trafic (pietoni, biciclişti, căruţe etc.), apar amenajări 
destinate participanţilor vulnerabili la trafic, (precum 
treceri pentru pietoni), concentrarea de pietoni în 
anume zone (primărie, şcoală, biserică, etc.). 
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Organizarea şi gestionarea drumurilor laterale/ 
acceselor: eliminarea sau ordonarea intrărilor/ ieşirilor 
prin indicatoare de cedare a priorităţii, de oprire, de 
interzicere a parcărilor şi a staţionărilor, prin asigu-
rarea intrărilor la proprietăţile particulare prin drumuri 
colectoare etc. O altă modalitate de a rezolva 
problema controlului accesului este de a crea un 
drum de serviciu prin care să se asigure accesul de la 
o zonă comercială sau de la alte centre generatoare 
de trafic semnificativ la drumul principal, de exemplu 
într-o intersecţie giratorie. 

La stabilirea unui acces în zonele urbane, trebuie 
să se ţină seama, printre altele, de următoarele ele-
mente: 

 Accesul la proprietăţile private nu trebuie să fie 
plasat în apropierea intersecţiilor sau în alte puncte 
care pot genera conflicte de trafic; 

 Pentru o limită de viteză de până la 30 km/h 
distanţa unui acces faţă de intersecţia cea mai 
apropiată trebuie să fie de cel puţin 20 metri; 

 Pentru o limită de viteză de până la 50 km/h 
distanţa unui acces faţă de intersecţia cea mai 
apropiată trebuie să fie de cel puţin 50 metri; 

 Pentru limita de viteză de peste 50 km/h 
distanţa trebuie să fie de minimum 50-100 metri; 

 Toate accesele trebuie să fie realizate astfel 
încât să se asigure o distanţă de vizibilitate corespun-
zătoare pentru realizarea în siguranţa a manevrelor 
de intrare, ieşire sau de traversare; 

 Toate accesele trebuie să fie controlate de 
administratorul drumului public. 

Amenajări ale drumului destinate participan-
ţilor vulnerabili la trafic: trotuare, treceri pentru 
pietoni, bariere şi garduri pentru canalizarea circula-
ţiei pietonale, parcări şi staţii destinate transportului 
public, pasarele sau pasaje pietonale, piste pentru 
biciclete. 

Pietonii, în special persoanele în vârstă şi copiii, 
reprezintă grupul cel mai vulnerabil de participanţi 
la trafic. Ei nu sunt protejaţi de caroseria auto-
vehiculului în caz de impact, aşa cum sunt protejaţi 
conducătorii auto, ci din contră, tocmai aceasta este 
cea care îi ucide. Din această cauză este esenţial ca 
nevoile pietonilor în cadrul sistemului de transport 
să fie prioritare faţă de cele ale altor participanţi la 
trafic. 

 

 

a) Arteră principală b) Arteră colectoare c) Arteră locală 
 

Fig. 5. Exemple de amenajări ale arterelor în funcţie de clasificarea în reţea (Potsdam – Germania). 
 

 
 

Fig. 6. Exemplificare pentru semnalizarea verticală etapizată la intrarea într-o localitate lineară [6]. 
 

 
 

Fig. 7. Treceri pentru pietoni amenajate corespunzător (România, Austria, Germania). 
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Figura 8. Exemple privind modul de amenajare a pistelor pentru ciclişti (Olanda, Italia, Ungaria). 
 

Necesitatea trecerilor pentru pietoni apare din 
nevoia de a acorda protecţie pietonilor care vor să 
traverseze o cale rutieră de comunicaţie. Această 
categorie de participanţi la trafic trebuie direcţionată 
spre o secţiune sigură de trecere a drumului. Recensă-
mântul mişcării pietonilor trebuie foarte atent şi detaliat 
realizat iar poziţia trecerii pentru pietoni trebuie să 
corespundă exact necesităţilor şi dorinţelor acestora. 

Diversitatea vehiculelor din ţările în curs de dez-
voltare conduce la situaţii deosebit de periculoase 
din cauza caracteristicilor de performanţă ale acestora. 
Despărţirea traficul mai lent de fluxurile motorizate 
oferă beneficii de siguranţă şi o creştere a eficienţei 
globale a reţelei. Deşi rareori este practică constru-
irea unei reţele complet separate în oraşele existente, 
este posibil să se realizeze o reţea mai sigură prin 
furnizarea de facilităţi suplimentare de-a lungul 
anumitor rute şi legarea acestora prin secţiuni scurte, 
cu circulaţie segregată. În noile planuri de dezvoltare 
pot fi incluse din etapa de proiectare drumuri separa-
te, de multe ori la costuri mici. Pietonii şi vehiculele 
lente pot împărţi aceleaşi facilităţi, iar crearea de 
parcări de-a lungul drumurilor rurale poate fi o astfel 
de amenajarea benefică. 

Amenajarea corespunzătoare a intersecţiilor: 
semnalizare adecvată, o vizibilitate bună, introducerea 
de sensuri giratorii acolo unde este cazul, semaforiza-
rea intersecţiilor şi asigurarea undei verzi acolo unde 
este necesar, separarea fluxurilor de circulaţie. 

Echipamente rutiere „care iartă”: prezenţa obsta-
colelor situate în ampriza drumului, precum dispozitive 
fizice sau copaci, au două implicaţii din punct de 
vedere al siguranţei: prima se referă la potenţialul peri-
col de coliziune, a doua se referă la obstrucţionarea 
vizibilităţii. Se recomandă adoptarea unor stâlpi fragili, 
care să se rupă în caz de impact, iar cabinele telefonice 
sau panourile rutiere să fie protejate printr-un gard sau 
barieră de siguranţă, care au rolul a reduce riscul de 
accidentare şi de a absorbi forţa de impact. 

Lizibilitatea mediului rutier: prin intermediul 
semnalizării orizontale şi verticale, cât şi a altor dispo-
zitive, se recomandă crearea unui mediu rutier care să 
transmită conducătorului auto modul în care ar trebui 
să circule şi viteza pe care să o adopte. 

Sisteme inteligente de transport: sunt utilizate 
pentru a economisi timp, bani şi vieţi omeneşti, 
pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii şi mediului şi 
pentru a creşte productivitatea activităţilor comerciale. 

 

 
 

Fig. 9. Exemplu de sector de drum lizibil. 
 

 
 

Fig. 10. Exemplu semnalizare prin intermediul sistemelor 
inteligente de transport. 

2.3. Echipamente rutiere şi elemente 
de mobilier urban care „iartă” 

Conform cercetărilor din Australia şi din câteva 
state ale Uniunii Europene, coliziunile între vehicule 
şi obiecte solide rutiere reprezintă 18-42% din totalul 
accidentelor fatale. Astfel de accidente implică 
frecvent tinerii conducători auto, viteza de circulaţie 
necorespunzătoare, consumul de alcool, oboseala 
conducătorului auto sau vizibilitate redusă. Drumurile 
şi marginea drumurilor trebuie să fie proiectate şi 
întreţinute astfel încât să se diminueze pericolul 
atunci când vehiculele părăsesc partea carosabilă, în 
special datorită faptului că în prezent, pe marginea 
drumurilor pot fi copaci, stâlpi, indicatoare rutiere şi 
mobilier stradal, care reprezintă reale pericole. 
Cercetarea şi experienţa în domeniu indică faptul că 
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proiectarea şi poziţionarea de dispozitive de protecţie 
pot juca un rol important în reducerea coliziunilor de 
acest tip şi a consecinţelor severe asociate cu acestea. 

Mediul rutier care iartă presupune o metodă utilă 
de a scădea numărul accidentelor rutiere ce ţin de 
erorile conducătorilor auto, mai ales că se estimează 
faptul că acestea reprezintă cauza principală care stă 

la baza a peste 80% din accidente. Mai precis, 25-
30% din accidentele soldate cu decese sunt datorită 
elementelor fixe din preajma drumului (copaci, stâlpi) 
sau prin părăsirea părţii carosabile datorită pierderii 
controlului volanului. Mediul rutier care iartă poate 
preveni aceste tipuri de accidentări şi chiar să reducă 
gravitatea consecinţelor lor. 

 

 
 

Fig. 11. Exemplu de echipament stradal care nu „iartă” [6]. 
 

 
 

Fig. 12. Exemple de garduri pietonale (România). 
 

Barierele şi gardurile pot fi folosite pentru 
canalizarea pietonilor către trecere şi pentru a-i ţine 
departe de zonele periculoase. Acestea trebuie 
amplasate si în zona imediat adiacentă unei treceri 
pentru pietoni, cu scopul de a împiedica pietonii să 
traverseze prin apropierea ei şi a-i îndruma spre 
locul special amenajat. 

Gardurile trebuie amplasate la o distanţă de 
0,5 metri de bordură pentru a lăsa un spaţiu adecvat 
vehiculelor care trec, însă trebuie păstrată și o lățime 
suficientă a trotuarului, de cel puţin 1,5 m. Există 
garduri special concepute pentru a nu împiedica 
vizibilitatea, care se recomandă a fi utilizate în apro-
pierea intersecţiilor sau a trecerilor de pietoni, unde 
cel mai important element este tocmai asigurarea 
unei bune vizibilităţi a conducătorilor auto asupra 
pietonilor. 

În cazul în care nu este posibilă eliminarea peri-
colelor de pe marginea carosabilului, există totuşi 
posibilitatea de a minimaliza riscul accidentelor prin 
schimbarea aspectului străzii respective, atâta timp 
cât aceasta ține cont de datele privind accidentele 
din lumea reală și de designul actual al autovehi-
culului. 

Stâlpii din material fragil pot fi eficienţi în redu-
cerea severității accidentelor rutiere. Acest tip de 
stâlpi utilitari sunt proiectaţi special pentru a cădea 
sau pentru a se dezintegra la impact, reducând în 
acest fel riscul potențialelor leziuni grave. 

Cele mai folosite tipuri de stâlpi de iluminat din 
material fragil sunt prezentate în continuare [7]. 

 

 
 

Fig. 13. Tipuri de stâlpi cu posibilitatea de rupere  
de la bază în momentul impactului [8]. 

 

Stâlpi de tip „rupere de la bază”:  acest tip de 
stâlpi sunt utilizaţi în mai multe ţări, în special pe 
autostrăzi și alte drumuri de mare viteză, iar folo-
sirea lor ia amploare din ce în ce mai mult. Stâlpii de 
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tip rupere de la bază constau dintr-un trunchi princi-
pal, proiectat pentru înălțimi de până la aproximativ 
15 m. Baza implică două plăci prinse împreună cu 
trei șuruburi distanțate egal între ele. Aceste plăci și 
șuruburi sunt eliberate în timpul unui impact, astfel 
încât să-i permită trunchiului stâlpului să se rupă de 
la bază, având astfel un impact minimum asupra 
vehiculului.  

Decizia de a utiliza stâlpi de tip rupere de la bază 
va depinde de spațiul disponibil și de probabilitatea 
că un stâlp în cădere ar putea cauza prejudicii altor 
participanţi la traficul rutier din zona marginii 
carosabilului. De exemplu, un stâlp de tip rupere de 
la bază ar fi nepotrivit într-o zonă de drum în care 
traficul pietonal sau ciclist este frecvent, deoarece ar 
reprezenta un risc inacceptabil pentru ceilalţi 
utilizatori ai drumului. 

Stâlpii deformabili asigură un grad satisfăcător de 
siguranţă la impact atunci când vehiculele circulă cu 
viteze mai mici (ex: pana la 80 km/h). Acestea sunt 
foarte potrivite în zonele în care vehiculele trebuie 
să circule cu viteză mică și/sau în zonele cu activi-
tate pietonală intensă. Stâlpii de absorbție la impact 
diferă de stâlpii de tip rupere de la bază, pentru ca ei 
rămân atașaţi în structura de bază și absorb orice 
energie de impact. Deformarea stâlpului este controlată 
prin slăbirea proiectată a tijei stâlpului în porţiunea 
inferioară de 4 m raportat la lungimea de 5 m. 

 

 
 

Fig. 14. Stâlpi deformabili [8]. 
 

De-a lungul anilor, zeci de persoane şi-au pierdut 
viaţa în accidente rutiere din cauza impactului 
violent cu arbori. În zonele urbane copacii nu sunt la 
fel de periculoşi, datorită existenţei bordurilor late-
rale şi a vitezei mici de deplasare. Dacă se respectă 
aceste condiţii de amenajare adecvată şi de limitare a 
vitezei, aşa numita „proiectare verde“ cu grupuri de 
copaci pe marginea drumului poate chiar să ajute la 
siguranţa rutieră în cazul localităţilor care se des-
făşoară de-a lungul drumurilor. 

3. CONCLUZII 

Măsurile prezentate mai sus fac parte din 
categoria “low cost measures”. Acestea reprezintă o 
practică nouă în siguranţa rutieră şi presupun re-
ducerea riscului de producere a accidentelor rutiere 
prin implementarea unor măsuri cu cost redus, dar 
cu impact major asupra siguranţei circulaţiei.  

Din studiile efectuate la nivel internaţional reiese 
faptul că aplicarea conceptului “low cost measures” 
reprezintă o metodă eficientă pentru reducerea numă-
rului şi a gravităţii accidentelor rutiere pe sectoarele 
periculoase de drum, cât şi faptul că o astfel de 
măsură se amortizează în cursul unui an de la imple-
mentare în totalitate, spre deosebire de alte măsuri 
cum ar fi modificarea traseului sau îmbunătăţirea căii 
de rulare, care nu se încadrează în categoria “low cost 
measures” şi au o rată de amortizare a investiţiei de 
până la 20-30% în primul an. 

În România este evidentă lipsa unei bune organi-
zări la nivel de infrastructură şi sistem de transport, 
motiv pentru care noile proiecte ce urmează a fi 
implementate au nevoie să urmărească nevoile 
tuturor participanţilor la trafic, în special a celor 
vulnerabili, precum pietonii şi bicicliştii. Datorită 
modului rapid în care lucrurile evoluează, este necesar 
ca orice lucrare de planificare urbană să urmărească 
în primul rând aspectul de siguranţă al participanţilor 
la trafic.  

Fiecare tip de proiect ce urmează a fi implemen-
tat va fi analizat din punct de vedere al siguranţei 
circulaţiei rutiere, iar valoarea măsurilor implemen-
tate va fi cuantificată în valoarea totală a proiectului. 
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