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VIAŢA ARE PRIORITATE SAU COSTURILE 
REALE ALE UNUI ACCIDENT RUTIER 
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REZUMAT. Comunicarea prezintă instituţiile cu atribuţii în domeniul siguranţei rutiere, care urmăresc reducerea 
victimizării categoriilor vulnerabile de participanţi la trafic, subliniind importanţa siguranţei rutiere în lumea 
modernă prin perspectiva costurilor unui accident rutier, care înseamnă în primul rând viaţă, dar şi costuri care 
ajung la circa 2% din Produsul Intern Brut (PIB) al ţării noastre. Comunicarea întreprinde o analiză a statisticilor 
privind accidentul rutier în România, care arată că, în perioada 1989 - 2011, s-au înregistrat peste 59 000 de 
accidente grave de circulaţie, cu peste 48 000 de morţi şi circa 59 000 de răniţi grav, cele mai multe accidente 
grave producându-se în localităţi urbane, în curbe şi intersecţii, la orele 17, 18 şi 19, pe autostrăzi şi drumuri 
naţionale. Este motivul pentru care în comunicare se explică dinamica accidentelor rutiere grave în curbă şi 
intersecţii, demonstraţia fiind ilustrată prin studii de caz (accidentul în curbă din Muntenegru al unui autocar 
înmatriculat în România şi accidentul din staţiunea Mamaia, produs în zona unui sens giratoriu, pe sensul spre 
Năvodari). În vederea reducerii riscului accidentelor grave, comunicarea subliniază totodată responsabilităţile ce 
revin conducătorilor auto şi factorilor de decizie privind siguranţa rutieră. Concluzia comunicării e că trebuie să 
învăţăm cu toţii că „Viaţa are prioritate!” 

Cuvinte cheie: siguranţă rutieră, risc rutier, accident rutier. 

ABSTRACT. The paper presents the institutions which have competences concerning the traffic security and 
which have in view to diminish the risks for the vulnerable participants in traffic. It also underlines that in the 
modern world it is important to have a safe traffic if we think of the costs of a traffic accident, which means first 
of all life, but also money (at about 2% of our country’s Gross Domestic Product). The paper tries to analyse the 
statistics of traffic accidents in Romania, which show that between 1989 and 2011 there were more than 59 
000 serious traffic accidents, that is over 48 000 dead people and almost 59 000 serious wounded people. The 
majority of these serious traffic accidents took place in urban areas, in curves and crossroads, at 5:00 pm, 6: pm 
and 7:0 pm, on highways and national roads. That is why this paper explains the dynamics of serious traffic 
accidents in curves and crossroads, the demonstration being illustrated by concrete examples (the accident of a 
coach registered in Romania, which happened in a curve, in Montenegro, the accident in Mamaia resort, which 
happened in a roundabout towards Năvodari). The paper also underlines the responsibilities that the drivers and 
authorities must have in order to ensure a safe traffic and diminish the risks a serious accident. The conclusion of 
this paper is that we all must learn that „Life has priority!” 

Keywords: traffic security, traffic risk, traffic accident. 

1. CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND 
ACCIDENTUL RUTIER 

1.1. Consideraţii generale privind 
accidentul rutier şi atribuţii  
în domeniul siguranţei rutiere 

Studiile ştiinţifice indică faptul că, în lumea 
modernă, siguranţa rutieră are o importanţă deose-
bită. Organismele de conducere ale Uniunii Europene 
au ca obiectiv în acest domeniu, în deceniul 2011- 
2020, o reducere cu 50% a numărului de persoane 
decedate în accidente rutiere pe şoselele Europei. 

Educaţia rutieră începe în familie, continuă la 
şcoală şi se desfăşoară pe tot parcursul vieţii.   

La nivelul României, putem enumera instituţii cu 
atribuţii în domeniul siguranţei rutiere care, alături 
de familie şi şcoală, prin acţiuni concrete, urmăresc 

reducerea victimizării categoriilor vulnerabile de 
participanţi la trafic. Putem enumera, într-o ordine 
care nu este aleatorie:     

– Ministerul Transporturilor și Infrastructurii 
Drumurilor prin Autoritatea Rutieră Română (A.R.R.), 
Inspectoratul Rutier, Autoritatea Metropolitană de 
Transport Bucureşti, Regia Autonomă Registrul 
Auto Român (R.A.R.) şi Compania Naţională de 
Autostrăzi şi Drumuri Naţionale (C.N.A.D.R.); 

– Ministerul Administraţiei şi Internelor prin 
Inspectoratul General al Poliţiei Române cu Direcţia 
Rutieră şi Direcţia Regim Permise de Conducere şi 
Înmatricularea Vehiculelor; 

– consilii judeţene, prefecturi şi primării; 
– Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, care 

are atribuţii de autorizare, supraveghere prudenţială 
şi control al activităţilor de asigurare, Societăţile de 
asigurare; 

– Consiliul Interministerial pentru Siguranţă 
Rutieră; 
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– Ministerul Educaţiei Naţionale; 
– Ministerul Sănătăţii; 
– Ministerul Justiţiei cu Judecătorii, Tribunale şi 

Curţi de apel; 
– Corpul Experţilor Tehnici din România 

(C.E.T.-R.); 
– Fondul de Protecţie a Victimelor Străzii; 
– Asociaţia producătorilor şi Importatorilor de 

Automobile; 
– Asociaţia Constructorilor de Automobile; 
– instituţii şi organisme ale Uniunii Europene; 
– canale de comunicare media. 

1.2. Ce înseamnă pentru o ţară 
costurile reale ale unui accident 
rutier? 

Costurile reale ale unui accident rutier înseamnă 
în primul rând viaţă, dar şi costuri care ajung la circa 
2% din Produsul Intern Brut (PIB), costuri de vinde-
care a leziunilor produse în urma accidentelor, costuri 
de reparare a autovehiculelor şi a infrastructurii, 
costuri de reducere a riscului rutier. 

Siguranţa rutieră este o responsabilitate a tuturor, 
de la nivel european până la nivel local, de la cei 
care au atribuţii în domeniul siguranţei rutiere până 
la conducătorul auto sau pieton. Responsabilitatea 
individuală a participanţilor la trafic va duce la 
obţinerea unui climat de siguranţă rutieră. 

2. CE ESTE RISCUL RUTIER ŞI CARE 
ESTE ROLUL FIECĂREI PERSOANE 
ÎN REDUCEREA ACESTUI RISC? 

2.1. Analiză statistică privind 
accidentul rutier 

Cel mai elocvent răspuns îl putem da printr-o 
analiză statistică. În România, în mai bine de 
douăzeci de ani, 1989 - 2011 (de la Revoluţie până 

în prezent), se înregistrează peste 59 000 de accidente 
grave de circulaţie, cu peste 48 000 de morţi, ceea ce 
înseamnă dispariţia populaţiei unui oraş cu mărime 
medie de locuitori sau spectatorii de pe Arena 
Naţională la un meci important al echipei naţionale 
de fotbal, la care se adaugă leziuni grave produse 
oamenilor, urmate de multe zile de spitalizare şi de 
cele mai multe ori de infirmităţi permanente. 

Numărul de răniţi grav este aproape egal cu 
numărul de accidente deci, dacă într-o analiză pe 
durata a douăzeci de ani vorbim de 48 000 de morţi, 
vorbim şi de circa 59 000 de răniţi grav, de spitalizarea 
acestora precum şi de toate implicaţiile sociale create! 

Statisticile vorbesc. Evidenţierea riscului rutier în 
2011 arată că: 

A) Indicele de mortalitate a fost: 
– pe autostrăzi  34,78% 
– pe drumuri naţionale 32,85%  
– pe drumuri judeţene 23,93%  
– pe drumuri comunale 16,19% 
– pe alte drumuri 19,35% 

Concluzia este cel puţin bizară: în România con-
strucţia de autostrăzi nu a redus indicele de mortalitate! 

B) Accidentele grave de circulaţie. Potrivit 
graficului din figura 1, în România, numărul de răniţi 
grav este aproape egal cu numărul de accidente şi cel 
mai mare număr de accidente se înregistrează în 
localităţi urbane! 

Accidentele grave de circulaţie se disting în 
funcţie de: 

a) mediul de producere al accidentelor: 
– în localităţi urbane 42% 
– în localităţi rurale 34% 
– în afara localităţii 24%  

Cele mai multe accidente se produc în localităţi 
urbane, unde avem cel mai are flux de vehicule şi de 
pietoni şi aceste fluxuri se intersectează (graficul din 
figura 2). 

b) condiţiile meteo: 
– în condiții normale  89% 
– în condiții deosebite  11% 

Nu condiţiile meteo sunt determinante în numărul 
de accidente. 

 

                      

Fig. 1
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 În afara localităţii 
 În localităţi urbane 
 În localităţi rurale  

 
Fig. 2 

 
Dinamica accidentelor rutiere grave în funcție de ora de producere  

și categoria drumului, anul 2011 
 

 
 

Fig. 3 
 

Tabelul 1 

  
 

c) caracteristica drumului: 
– în curbă 1 495 
– în intersecţie 1 450 
– pe pod  63 
– la trecerea de cale ferată     24 
– sub pod   11 

– în tunel                                              6 
Cel mai mare număr de accidente se produce în 

curbă şi în intersecţii (tabelul 3). 
d) Ora de producere şi categoria de drum. Cel 

mai mare număr de accidente se produce la orele 17, 
18 şi 19, în localităţi (fig. 3). 
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2.2 Care este rolul fiecărei persoane  
în reducerea riscului rutier 

Analiza statistică permite o concluzie elocventă 
pentru toţi participanţii la trafic: pieton, conducător 
de vehicul, dar şi pentru factorii de decizie, prin 
urmare este necesară o cotitură urgentă în responsa-
bilizarea tuturor. 

Expertul tehnic auto, fără a minimaliza niciuna 
din cauzele accidentelor rutiere, va încerca să ex-
plice ştiinţific valoarea ridicată a accidentelor grave 
în localităţi urbane, în intersecţii şi în curbă, pe 
autostrăzi şi drumuri naţionale. 

3. DINAMICA ACCIDENTULUI RUTIER  
ÎN CURBĂ 

3.1. Consideraţii privind forţa  
de aderenţă 

Dinamica autovehiculelor rutiere conţine o formulă 
care nu întotdeauna este explicată în învăţământul de 
specialitate (şcoli de şofer): 

  = φ 	  (1)  

în care  este forţa de aderenţă; φ  – coeficientul 
de aderenţă în funcţie de calitatea carosabilului, 
condiţiile meteo, tipul şi uzura anvelopei, presiunea 
din pneuri, viteza de  rulare etc.; 	  – greutatea 
automobilului. 

Pentru exemplificare: 
φmax  = 0,70-0,80 – carosabil din beton uscat; 
φmax  = 0,50-0,60 – carosabil din beton umed; 
φmax = 0,50-0,60 – carosabil din asfalt lustruit 

uscat; 
φmax = 0,35-0,45 – carosabil din asfalt lustruit 

umed. 
Aplicaţia este simplă: organele de decizie stabilesc 

în România viteza maximă de circulaţie pe autostrăzi 
Vmax = 130 km/h pe carosabil cu asfalt uscat şi  
Vmax = 80 km/h pe carosabil cu asfalt umed (când 
plouă). Corelaţia este evidentă: datorită reducerii 
coeficientului de aderenţă a fost scăzută viteza de 
deplasare. 

În România, peste 50% dintre participaţii la trafic 
nu respectă obligativitatea de reducere a vitezei pe 
carosabil umed, deşi acest lucru este impus de 
legiuitor. Nici cei abilitaţi să verifice viteza în trafic 
când plouă sau cei abilitaţi să mediatizeze acest 
lucru nu o fac pentru că este mai greu de realizat o 
interceptare radar pe ploaie sau de realizat o trans-
misie TV pe ploaie. 

Formula (1) poate fi analizată în plan longi-
tudinal, ca aderenţă longitudinală Xr (pentru o roată) 

şi în plan transversal, ca aderenţă transversală Yr 

(pentru o roată).  
Rezultanta celor două reacţiuni nu poate depăşi 

aderenţa roţii decât cu riscul apariţiei alunecării 
laterale a roţii: 

  φ 	   ≥ 22
rr YX                    (2) 

unde  este greutatea pe o roată. 
Limita superioară a forţei de ghidare: 

  =  2 2 2
r rG Y´ -     (3)   

În consecinţă, roţile motoare sau frânate au o 
capacitate de ghidare mai redusă decât roţile libere. 
Posibilităţile de propulsie sau de frânare a roţilor 
scad pe măsura apariţiei unor forţe transversale 
(forţe centrifuge în viraj, vânt lateral) sau posibili-
tăţile de virare scad dacă accelerăm sau frânăm.  

3.2. Studiu de caz: un autoturism se 
deplasează într-o curbă la dreapta 

În acest caz, forţa centrifugă acţionează spre 
exteriorul curbei, deci spre stânga. Apare forţa de 
ghidare laterală Ymax. Dacă forţa centrifugă este mai 
mare decât forţa de ghidare laterală maximă, auto-
turismul derapează spre exteriorul virajului. 

Dacă conducătorul auto accelerează sau frânează 
în viraj, tendinţa de derapare creşte. Forţa centrifugă 
este direct proporţională cu pătratul vitezei V şi 
invers proporţională cu raza curbei R. Dacă con-
ducătorul auto accelerează sau frânează în viraj, 
tendinţa de derapare creşte proporţional cu pătratul 
vitezei V, invers proporţional cu raza curbei R şi 
proporţional cu aderenţa. Dacă conducătorul auto 
accelerează sau frânează în viraj pericolul producerii 
accidentului se amplifică. 

3.3. Responsabilităţi ale 
conducătorilor auto şi factorilor de 
decizie privind accidentul în curbă 

Ce trebuie să facă un conducător auto când se 
apropie de o curbă pentru a preveni deraparea la-
terală: conducătorul auto trebuie să reducă viteza 
înainte de intrarea în curbă pentru a parcurge curba 
în siguranţă fără să derapeze lateral, în curbă trebuie 
să nu frâneze şi să nu accelereze, iar la ieşirea din 
curbă poate să revină la viteza maximă de deplasare 
pe sectorul de drum. Dacă carosabilul este umed, 
tendinţa de derapare creşte cu peste 50 %, deci 
viteza trebuie redusă cu   50 % înainte de curbă faţă 
de o deplasare pe carosabil uscat. 
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Ce face legiuitorul: legiuitorul semnalizează că 
viteza maximă pe autostradă pe carosabil umed este 
de 80 km/h faţă de 130 km/h pe carosabil uscat şi 
semnalizează curbă periculoasă sau deosebit de peri-
culoasă prin indicatoare rutiere. Legiuitorul semna-
lizează şi trebuie să verifice respectarea vitezei. 

Ce fac: 
a) Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii 

Drumurilor: 
– proiectează drumuri în curbă cu rază cât mai 

mare şi cu înclinare transversală a căii de rulare; 
– montează parapeţi pe exteriorul curbelor pentru 

a limita părăsirea carosabilului la depăşirea aderenţei 
transversale; 

– semnalizează corespunzător curbele; 
– introduce sisteme vibratoare transversale etc. 
b) Ministerul Administraţiei şi Internelor prin 

I.G.P.R.: verifică viteza de deplasare în zonele de 
risc maxim periodic sau continuu; 

c) Constructorii de automobile: echipează auto-
mobilele cu sistem A.B.S. (Anti Blocaje System), 
sistem care, la o frânare la limita blocării roţii, când 
reacţiunea longitudinală devine maximă, deblochea-
ză automat sistemul de frânare, deşi conducătorul 
auto este cu piciorul pe frână, autoturismul păstrân-
du-şi capabilitatea de direcţie; 

În acest moment ne întoarcem la statistică: în 
anul 2011, în funcţie de caracteristica drumului, avem 
1 495 accidente grave în curbă din 9 290 accidente, 
adică cel mai mare număr de accidente în funcţie de 
caracteristica drumului.   

3.4. Studiu de caz: accidentul  
din Muntenegru al unui autocar 
înmatriculat în România 

La ieşirea dintr-un tunel, urmează o curbă la 
dreapta, la un unghi de 90◦, pe viaductul unui râu. În 
tunel, carosabilul este uscat. La ieşirea din tunel, 
carosabilul este umed. Conducătorul auto frânează 
pe un drum cu aderenţă redusă, intră în derapaj spre 
stânga, autocarul rupe parapetul şi cade într-o 
prăpastie. Pasagerii fără centură de siguranţă sunt 
proiectaţi în plafonul autobuzului şi spre parbriz, 
accidentul având peste 20 de morţi şi răniţi grav. 
Pasagerii cu centura de siguranţă rămân fixaţi în 
scaune, suferă leziuni mai reduse, dar acest aspect 
este mai puţin mediatizat.    

Ce fac: 
a) Ministerul Sănătăţii din Muntenegru şi din 

Romania: scot victimele din prăpastie, stabilizează 
răniţii, transportă răniţii în ţară… după care se aşterne 
uitarea. 

b) canalele de comunicare media: mediatizează 
accidentul mai mult sau mai puţin, dar uită să tragă 
concluzii. 

Ce nu fac firmele de transport care furnizează 
transport internaţional de persoane:  

– nu analizează diagramele tahograf după fiecare 
cursă şi traseu;   

– nu instruiesc corespunzător conducătorii auto; 
– nu planifică corespunzător cursele auto; 
– nu obligă pasagerii pe tot parcursul să poarte 

centura de siguranţă. 

4. DINAMICA ACCIDENTULUI RUTIER  
ÎN INTERSECŢII 

4.1. Consideraţii generale 

Explicaţia celor 1 450 de accidente în intersecţii 
în anul 2011 este simplă. 

În intersecţie: 
– fluxul de autovehicule de pe strada A se 

întâlneşte cu fluxul de autovehicule de pe strada B şi 
densitatea de autovehicule este maximă; 

– fluxul de autovehicule de pe strada A şi B se 
întâlneşte cu fluxul de pietoni de pe trotuare care în 
intersecţii traversează străzile şi apare problema 
priorităţii pentru autovehicule şi pietoni pentru a 
stabili dreptul de trecere în următoarea ordine de 
prioritate: 

a) semnalele, indicaţiile şi dispoziţiile poliţistului 
rutier; 

b) semnale speciale de avertizare luminoase sau 
sonore ale autovehiculelor aparţinând: poliţiei, pompi-
erilor, jandarmeriei, poliţiei de frontieră, serviciului 
de ambulanţă sau medicină legală, protecţiei civile, 
M.A. care însoţesc coloane militare, unităţi specia-
lizate S.R.I., S.P.P., A.N.P, D.N.A. etc.; 

c) semnale temporare care modifică regimul normal 
de desfăşurare a circulaţiei; 

d) semnale luminoase sau sonore (semafor); 
e) indicatoarele; 
f) marcajele; 
g) reguli de circulaţie. 
Sigur, în intersecţii avem prea multe fluxuri, cu 

prea multe priorităţi şi prea multe reguli. 
Clarificarea o găsim prin modernizarea inter-

secţiei prin: 
a) intersecţia semaforizată; 
b) intersecţii cu sens giratoriu; 
c) intersecţii suprapuse subterane sau supraterane. 
Avantajul celor trei metode constă în încercarea 

de separare a fluxurilor de vehicule şi pietoni prin 
reguli de circulaţie. Dezavantajul constă în preţul 
ridicat al investiţiei, intersecţiile subterane sau supra-
terane având un cost deosebit de ridicat. În toate 
situaţiile unii din participanţii la trafic nu respectă 
regulile. 

La intersecţia cu sens giratoriu, lipsa spaţiului 
reduce numărul de benzi de circulaţie de la intrarea 



VIAŢA ARE PRIORITATE SAU COSTURILE REALE ALE UNUI ACCIDENT RUTIER 

 

Buletinul AGIR nr. 4/2014 ● octombrie-decembrie 75

în intersecţie şi transformă traseul intersecţiei într-o 
curbă cu rază mică, ceea ce ne întoarce la prima 
analiză, care arăta că cel mai mare număr de acci-
dente e în curbă. 

4.2. Studiu de caz: accidentul din 
staţiunea Mamaia, produs în zona 
unui sens giratoriu pe sensul spre 
localitatea Năvodari 

Un autoturism trece prin intersecţia cu sens 
giratoriu pe timp de noapte, carosabilul fiind uscat, 
de două ori, cu o viteză mult peste limita legală. 
Spre dimineaţă trece a treia oară, carosabilul fiind 
umed, fără să micşoreze viteza, derapează şi intră 
într-un copac. Autoturismul a luat foc, iar ocupanţii 
autoturismului nu au putut să iasă din autoturism. 
Patru tineri, două fete şi doi băieţi au ars blocaţi în 
autoturism. 

Apare şi întrebarea: ce facem cu acei conducători 
auto, nu puţini, care nu respectă culoarea roşu a 
semaforului, regula priorităţii de stânga în sensul 
giratoriu şi care nu respectă viteza de deplasare? 

5. CONCLUZII 

Siguranţa rutieră are o importanţă deosebită în 
lumea de azi, obiectivul organismelor de conducere 
ale Uniunii Europene fiind ca, în deceniul 2011- 
2020, să se realizeze o reducere cu 50% a numărului 
de persoane decedate în accidente rutiere pe şoselele 
Europei. La nivelul României, există o serie de 
instituţii cu atribuţii în domeniul siguranţei rutiere 
care, alături de familie şi şcoală, urmăresc reducerea 

victimizării categoriilor vulnerabile de participanţi la 
trafic. 

Costurile reale ale unui accident rutier înseamnă 
în primul rând viaţă, dar şi costuri care ajung la circa 
2% din Produsul Intern Brut (PIB). 

Statisticile arată că în România, în perioada 1989 – 
2011, s-au înregistrat peste 59 000 de accidente 
grave de circulaţie, cu peste 48 000 de morţi şi circa 
59 000 de răniţi grav. Statisticile evidenţiază că cele 
mai multe accidente grave se produc în localităţi 
urbane, în curbe şi intersecţii, la orele 17, 18 şi 19. 

Este motivul pentru care expertul tehnic a 
explicat dinamica accidentelor rutiere grave în curbă 
şi intersecţii, în localităţi urbane, pe autostrăzi şi 
drumuri naţionale, sprijinind-se pe studii de caz 
(accidentul în curbă din Muntenegru al unui autocar 
înmatriculat în România şi accidentul din staţiunea 
Mamaia, produs în zona unui sens giratoriu, pe 
sensul spre Năvodari). 

În vederea reducerii riscului accidentelor grave, 
expertul a analizat, de asemenea, responsabilităţile 
ce revin conducătorilor auto şi factorilor de decizie 
privind  siguranţa rutieră. 

Siguranţa rutieră este o responsabilitate a tuturor, 
de la nivel european până la nivel local, de la cei 
care au atribuţii în domeniul siguranţei rutiere până 
la conducătorul auto sau pieton. 

Să învăţăm cu toţii că „Viaţa are prioritate!” 
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