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Informaţie generală – „Dezvoltarea Parteneriatelor pentru Reducerea
Numărului de Accidente Rutiere în Chişinău şi Tiraspol”
Fiind un stat în proces de dezvoltare, Moldova se confruntă cu o multitudine de
probleme de ordin politic, economic, precum şi social. Una dintre problemele destul de
grave căreia ţara încearcă să-i facă faţă este cea a accidentelor rutiere, tragedii care iau
viaţa sutelor de oameni, distrugând familii. Cu alte cuvinte, siguranţa rutieră este o problemă
socială ce implică vieţile omeneşti, calitatea acestora şi economia ţării. Banca Mondială
a estimat că fiecare viaţă pierdută pe drumurile Moldovei „costă” economia naţională
aproximativ 511000$
(http://www.saferoads.md/information/Police%20Exchange%20Programme.pdf).
Pentru a contribui la reducerea numărului accidentelor rutiere, Automobil Club din
Moldova în parteneriat cu Automobil Club din Transnistria şi Alianţa Estică pentru Transport
Sigur şi Durabil au implementat proiectul „Dezvoltarea parteneriatelor pentru reducerea
numărului de accidente rutiere în Chişinău şi Tiraspol”, în perioada iulie 2012 - iulie 2013. Acest
proiect comun axat pe reducerea accidentelor rutiere s-a realizat cu asistenţa Programului
„Susţinerea Măsurilor de Promovare a Încrederii” finanţat de către UE şi cofinanţat şi
implementat de către PNUD. Scopul final al acestuia a fost formarea unui parteneriat între
autorităţile responsabile de securitatea tuturor participanţilor la trafic, şi care ar fi eficient în
confruntarea problemelor existente de siguranţă rutieră.
Proiectul a deschis noi legături între municipalități, agenții locale și rețele ale
societății civile active în lupta pentru siguranța rutieră și reducerea numărului de accidente.
Parteneriatul nou-format în fiecare dintre municipalităţi colaborează şi va continua să
susţină acţiunile iniţiate pentru a spori nivelul siguranţei la trafic. Această iniţiativă s-a
bazat pe o colaborare activă deja existentă între Automobil Club din Transnistria (ACT) și
Automobil Club din Moldova (ACM), în parteneriat cu Alianța Estică pentru Transport Sigur
și Durabil (EASST). Datorită EASST - o rețea de campanii de succes de siguranță rutieră,
care operează în țările Parteneriatului Estic din UE, proiectul a beneficiat de îndrumarea
experților atât din interiorul, cât și din afara Republicii Moldova.
Obiectivul general al proiectului a fost de a promova şi întări încrederea între
oamenii care locuiesc pe ambele maluri ale Nistrului. Prin acest proiect s-a contribuit la
sporirea încrederii dintre oameni prin stabilirea de parteneriate în vederea abordării unei
probleme majore de interes comun, cauză a sărăciei multor familii - decesele ca urmare
a accidentelor rutiere. ACM şi ACT a implicat în activităţile proiectului, şi anume – ateliere
de lucru, întâlniri, acţiuni de siguranţă rutieră şi campanii sociale, reprezentanţi înalţi ai
municipalităţilor (Inspectoratul Naţional de Patrulare, Direcţia Generală Transport Public şi
Căi de Comunicaţie, Serviciul Protecţie Civilă şi Situaţii Excepţionale, Ministerul Sănătăţii
– Centrul Naţional Ştiinţifico-Practic de Medicină de Urgenţă, Direcţia Educaţie, Tineret
şi Sport a Municipiului Chişinău, mass-media, precum şi partenerii de peste Nistru –
Administraţia locală, Poliţia Rutieră, Şcoala Auto, societatea civilă). Aceasta a dus la o
colaborare eficientă şi la schimbul de experienţă între parteneriatele formate pe ambele
maluri ale Nistrului (spre exemplu reprezentanţii poliţiei au făcut schimb de experienţă
în vederea colectării şi analizei datelor statistice, precum şi petrecerea operaţiunilor de
siguranţă rutieră în trafic). Proiectul a consolidat dialogul și parteneriatele între actorii nonguvernamentali și municipalități, creând 2 parteneriate la nivel local, în Chişinău şi Tiraspol,
ce au scopul de a reduce numărul accidentelor rutiere şi a victimelor acestora.
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Probleme abordate
În proiectul dat au fost abordate următoarele aspecte-cheie:
•
•
•

Schimbarea procedurilor de elaborare a politicilor și a metodelor de punere a acestora în
aplicare prin implicarea tuturor părților locale interesate, oferind comunităților locale un
rol principal şi influenţa cuvenită;
Lipsa de evaluare și cunoștințe în elaborarea politicilor – oferind antrenament şi instruire
în cadrul evaluării și planificării strategice, bazate pe dovezi și consultare;
Date slabe și inconsistente – prin efectuarea de analize comune a atitudinilor publice
și a datelor disponibile privind accidentele rutiere cu efect fatal și vătămări corporale,
precum și revizuirea performanțelor în concordanţă cu standardele recomandate de UE,
TRACECA și OMS.

Problemele identificate la Chișinău și Tiraspol necesitau o abordare nouă și inițiative
inovatoare de siguranță rutieră, cu implicarea autorităţilor locale interesate în efectuarea de
schimbări pozitive în domeniul securităţii la trafic.
Formarea parteneriatelor locale a contribuit la elaborarea unui plan de acţiuni specific
fiecărei municipalităţi cu soluții-cheie în abordarea problemelor locale de siguranță rutieră.
Parteneriatele create, de asemenea, au deschis o nouă oportunitate schimbului de
experiență între comunitățile locale de pe ambele maluri ale Nistrului, cu suportul partenerilor
internaționali şi experţilor implicați în proiect.

Participanţi la proiect
Participanţi în cadrul acestui proiect au fost autorităţile responsabile de asigurarea
siguranţei rutiere pentru participanţii la trafic pe drumurile din Chişinău şi Tiraspol şi
anume – Inspectoratul Naţional de Patrulare, Direcţia Generală Transport Public şi Căi
de Comunicaţie, Serviciul Protecţie Civilă şi Situaţii Excepţionale, Ministerul Sănătăţii –
Centrul Naţional Ştiinţifico-Practic de Medicină Urgentă, Direcţia Educaţie, Tineret şi Sport
a Municipiului Chişinău, mass-media, precum şi partenerii de peste Nistru – Automobil Club
din Transnistria, Administraţia locală din Regiune, Poliţia Rutieră, Şcoala Auto şi partenerii
internaţionali Alianţa Estică pentru Transport Sigur şi Durabil (EASST) şi „Kent & Medway
Safety Camera Partnership” din Marea Britanie.

Dezvoltarea Parteneriatelor pentru Reducerea Numărului de Accidente Rutiere în Chişinău şi Tiraspol

5

Formarea parteneriatelor locale şi activităţile comune din cadrul proiectului
Chişinău

Acţiunile din cadrul proiectului „Dezvoltarea parteneriatelor pentru reducerea
numărului de accidente în Chişinău şi Tiraspol” au debutat cu petrecerea unui sondaj de
opinie privind atitudinea publică faţă de nivelul siguranţei rutiere în ambele municipalităţi,
rezultatele acestuia fiind publicate în raportul iniţial comun. Raportul dat a fost prezentat în
timpul primului atelier de lucru din cadrul proiectului, la care au participat personalităţi de
rang înalt, precum Ambasadorul Marii Britanii – Excelenţa Sa Keith Shannon, Reprezentantul
Rezident al PNUD în Moldova, d-na Nicola Harrington-Buhay, Hubert Duhot, Manager de
Proiecte al Delegației Uniunii Europene în Republica Moldova, precum şi partenerii de la
Alianţa Estică pentru Transport Sigur şi Durabil, directorul EASST – d-na Emma MacLennan
şi experţii de la „Kent & Medway Safety Camera Partnership” din Marea Britanie.
Formarea parteneriatelor date a fost discutată în timpul aceluiaşi atelier de instruire,
la care au participat şi experți în domeniul siguranței rutiere din cadrul Alianţei Estice
pentru Transport Sigur şi Durabil din Marea Britanie, care au prezentat experiența lor în
crearea parteneriatelor locale pentru reducerea numărului de accidente rutiere. Împreună
cu reprezentanţii poliţiei, a structurilor municipale de transport şi ai organizaţiilor nonguvernamentale de pe ambele maluri ale Nistrului, a fost elaborată o viziune comună cu privire
la posibilitatea și oportunitatea dezvoltării inițiativelor similare în Chișinău și Tiraspol.

Pe întreaga durată a proiectului au fost organizate, în parteneriat, 12 întâlniri lunare
ale ACM şi ACT, pentru a discuta planurile şi acţiunile următoare, precum şi 4 mese rotunde,
3 în luna noiembrie 2012 în Chişinău, în faza iniţială a proiectului, şi 1 în Tiraspol, în luna
iulie 2013 cu implicarea experţilor străini. Subiectul principal al mesei rotunde petrecute în
luna noiembrie 2012, a fost crearea parteneriatului pentru siguranţă rutieră în Chişinău.
Întâlnirea dată a beneficiat de informaţia oferită din partea experţilor EASST din Armenia şi
Ucraina, care au povestit despre acţiunile întreprinse în ţările date şi au răspuns la întrebările
experţilor locali. Următoarea zi, acelaşi gen de masă rotundă a fost organizată şi în Tiraspol.
Ca rezultat al acestor întâlniri a fost elaborat un plan comun de acţiuni al autorităţilor locale
responsabile, implicate în proiect, în cooperare cu organizaţiile non-guvernamentale pentru
fiecare oraş, Chişinău şi Tiraspol, şi s-a decis elaborarea unei Strategii locale. Totodată, în
cadrul meselor rotunde a fost elaborat şi semnat Acordul de Parteneriat între participanţii
proiectului, drept dovadă a colaborării ulterioare în vederea îmbunătăţirii securităţii la trafic.

Totodată, în cadrul parteneriatelor formate s-au petrecut diverse acţiuni menite să
ridice nivelul siguranţei rutiere.
Un prim pas la etapa iniţială a proiectului a fost participarea la expoziţia „Security-2012”,
unde ACM, în parteneriat cu Poliţia Rutieră, a prezentat dispozitivul ce imită o lovitură
frontală a autovehiculului la viteza de 30km/h, accentuând astfel necesitatea cuplării centurii
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de siguranţă. De asemenea, a avut loc decernarea premiilor în cadrul concursului online
„Siguranţa rutieră a copiilor”, prin care a fost promovată utilizarea scaunelor auto pentru
copii şi a elementelor reflectorizante de către pietoni. Premiile, care la fel au fost la tematica
siguranţei rutiere, au fost înmânate de către directorul EASST, d-na Emma MacLennan.

În cadrul proiectului au fost petrecute lecţii de siguranţă rutieră şi securitate, de către
partenerii implicaţi şi anume Automobil Club din Moldova, Poliţia Rutieră, Serviciul Situaţii
Excepţionale şi Departamentul Municipal de Transport. Pentru aproximativ 100 de elevi din
diferite instituţii de învăţământ (liceele “Mihai Eminescu”, “Universul”, “Chiril si Metodiu”, “Liviu
Rebreanu”) au fost organizate excursii la Şcoala Securităţii a Serviciului Situaţii Excepţionale,
unde le-au fost explicate principalele măsuri de securitate ce trebuie respectate în viaţa de zi
cu zi, printre care şi măsurile de siguranţă rutieră şi semnalele agentului de circulaţie rutieră.
Totodată, în şcoli, în parteneriat cu Poliţia Rutieră, au fost petrecute ore pe tematica
securităţii la trafic pentru aproximativ 600 de elevi din clasele primare. Elevilor din 6 licee din
capitală (“Universul”, nr. 29 “Liviu Rebreanu”, “Mihai Eminescu”, nr. 28 “Grigore Vieru”, “Mihail
Sadoveanu”, “Chiril si Metodiu”) le-au fost explicate principalele reguli de circulaţie, precum şi
la ce pericole se pot expune în stradă. La fel, tinerilor le-au fost demonstrate semnele agentului
de circulaţie rutieră.

Pe parcursul lunii mai, 2013, în cadrul Săptămânii Mondiale a Siguranţei Rutiere a
ONU, Automobil Club din Moldova a desfăşurat o serie de acţiuni Long Short Walk (LSW).
LSW care a avut drept scop identificarea și promovarea măsurilor de protecţie a pietonilor,
contribuind astfel la atingerea obiectivului Deceniului de Acţiuni pentru Siguranţa Rutieră
2011-2020, care este reducerea numărului accidentelor rutiere cu 50% până în 2020.
Această campanie a fost susţinută atât de societatea civilă, cât şi de organizaţiile
naţionale şi internaţionale, persoane publice, vedete, politicieni şi sportivi.
Piloţii de curse ce au participat la campionatul naţional de Auto Slalom au susţinut
campania Long Short Walk şi au menţionat ca vor continua să promoveze siguranţa tuturor
participanţilor la trafic.
Circa 100 de elevi de la liceul teoretic „Universul”, însoţiţi de profesorii lor şi ACM au
efectuat plimbarea Long Short Walk pentru siguranţa rutieră a copiilor şi pentru promovarea
zonelor mai sigure în jurul şcolilor.
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Totodată, ACM a participat la conferinţa dedicată Săptămânii Siguranţei Rutiere,
organizată la sediul Ministerului Sănătăţii. La conferinţă au participat circa 50 de oameni,
printre care şeful biroului Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii din Moldova, Jarno Habicht
împreună cu colegii lui, precum şi reprezentanţii Inspectoratului Naţional de Patrulare
(anterior Poliţia Rutieră) şi echipa ACM. Aceştia, la fel, au optat pentru drumuri mai bune,
siguranţa pietonilor şi şoferi mai responsabili în cadrul acţiunilor LSW.

La data de 18 mai 2013 a avut loc evenimentul de celebrare a Zilei Europei la Chişinău,
unde au fost prezenţi politicieni şi reprezentanţi ai organizaţiilor internaţionale, care şi-au
exprimat suportul faţă de cauza siguranţei rutiere în Republica Moldova, semnând posterele
„Eu merg pentru...”, simbol al acţiunii Long Short Walk, ce a fost petrecută la nivel global.

De asemenea, Automobil Club din Moldova împreună cu Ambasadorul Marii Britanii
în Republica Moldova, Philip Batson, actorul englez Tony Hawks şi „Tony Hawks Centru” au
desfăşurat o acţiune de siguranţă rutieră pentru copiii cu dizabilităţi, în cadrul Săptămânii
Globale a Siguranţei Rutiere. 100 de copii de la “Centrul Tony Hawks” au primit în dar, cu
suportul OMS, elemente reflectorizante şi caiete ce conţin principalele reguli de circulaţie.

În aceeaşi perioadă la Chişinău au fost construite 2 Terenuri de Siguranţă Rutieră
pentru copii, în cadrul proiectului moldo-estonian „Siguranţa Rutieră a copiilor din
Moldova”. Partenerii proiectului dat au fost: Poliţia din Estonia, Automobil Club din Moldova,
Inspectoratul Naţional de Patrulare, Serviciul Protecţie Civilă şi Situaţii Excepţionale şi
Primăria mun. Chişinău.
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Tiraspol

La data de 9 noiembrie 2012, în Tiraspol, Automobil Club din Transnistria a organizat
în Tiraspol o masă rotundă la tema creării parteneriatelor pentru reducerea numărului de
accidente rutiere. La această reuniune au fost invitaţi următorii experţi: Şeful Secretariatului
Consiliului Naţional pentru siguranţa rutieră din Armenia – Poghos Shahinyan, Managerul
de proiecte al Fundaţiei în domeniul siguranţei rutiere din Ucraina – Oxana Romanukha,
reprezentanţii Automobil Club din Moldova şi ai parteneriatului din Chişinău, reprezentanţii
Automobil Club din Transnistria şi partenerii locali din Tiraspol. În cadrul reuniunii experţii şiau împărtăşit experienţa în ceea ce priveşte desfăşurarea campaniilor de succes în domeniul
siguranţei rutiere în strânsă colaborare cu instituţiile publice municipale şi organizaţiile nonguvernamentale. Ca rezultat, participanţii şi-au exprimat intenţia de a aplica experienţa
pozitivă a altor state CSI în domeniul siguranţei rutiere în Transnistria.

Ziua internaţională a comemorării victimelor accidentelor rutiere - La 18
noiembrie, în centrul oraşului Tiraspol, a fost desfăşurată acţiunea de comemorare a
victimelor accidentelor rutiere, cu participarea Automobil Club din Transnistria.
În timpul amiezii şoferii din Tiraspol au oprit mijloacele de transport şi au emis semnale
sonore în semn de solidaritate şi în memoria victimelor accidentelor de circulaţie.
Scopul acţiunii a fost de a aminti societăţii, o dată în plus, că în accidentele de
circulaţie decedează un număr mare de persoane.
Pe parcursul zilei a fost recomandată circulaţia transportului cu luminile de întâlnire
aprinse. Pe teritoriul Transnistriei, o patrulă a Inspectoratului Auto a însoţit un evacuator ce
transporta un automobil care a avut de suferit într-un accident rutier, pentru a sensibiliza
publicul larg cu privire la tragediile din stradă.
Elevii – tinerii inspectori de circulaţie rutieră – au oprit unităţile de transport pentru
a îndemna şoferii să aibă grijă de vieţile lor şi ale celor din jur şi să respecte regulile de
circulaţie. Automobiliştilor le-au fost înmânate panglici speciale, baloane albe şi negre –
simboluri ale memoriei şi solidarităţii faţă de cei ce au avut de suferit în accidentele rutiere.

Lecţii privind Regulamentul circulaţiei rutiere pentru elevi - În primăvara anului
2013 au avut loc o serie de măsuri orientate spre îmbunătăţirea nivelului de cunoştinţe
privind Regulamentul circulaţiei rutiere printre elevi. La ce culoare a semaforului este
permisă traversarea străzii, în ce locuri, care sunt regulile de comportament în stradă şi
pe drumuri. Despre toate acestea, şi nu doar, angajaţii Inspectoratului Auto d din Tiraspol,
în colaborare cu Automobil Club din Transnistria, le-au povestit la 400 de elevi din 4 şcoli
din Tiraspol (nr. 6, 13, 18, 19). Tinerilor participanţi le-a fost oferită astfel posibilitatea să-şi
demonstreze propriile reguli de circulaţie rutieră, precum şi capacitatea de a fi participanţi
atenţi la trafic. Astfel de acţiuni, bine puse la punct, ale participanţilor la procesul educativ
contribuie la formarea unor deprinderi stabile de comportament în condiţii de siguranţă pe
străzi şi drumuri printre elevi şi reprezintă o garanţie a securităţii lor în viitor.
Dezvoltarea Parteneriatelor pentru Reducerea Numărului de Accidente Rutiere în Chişinău şi Tiraspol
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Ziua Europei în Tiraspol - La 26 mai 2013, la Tiraspol a fost sărbătorită Ziua Europei.
În Parcul „Pobeda” reprezentanţele ţărilor UE au oferit atenţiei locuitorilor oraşului standuri
informaţionale şi măsuţe cu materiale informative.
Locuitorii oraşului Tiraspol au participat activ la concursurile desfăşurate în cadrul
acestui eveniment, organizate de către reprezentanţii „Satului European”.
Automobil Club din Transnistria, în colaborare cu Automobil Club din Moldova
şi reprezentanţii Programului Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) în Moldova,
au participat, de asemenea, la acest eveniment, organizând un şir de acţiuni împreună
– distribuirea materialelor promoţionale, concursul desenelor la tema siguranţei rutiere şi
acţiunea Long Short Walk.
Participarea la acest eveniment le-a permis locuitorilor oraşului Tiraspol să facă
cunoştinţă cu cultura, istoria şi tradiţiile popoarelor europene, precum şi să afle care sunt
programele şi proiectele implementate de către acestea, inclusiv ceea ce ţine de siguranţa în
trafic. Au fost oferite în jur de 2500 de premii pentru participare şi suvenire precum materiale
reflectorizante, tricouri, autocolante speciale şi broşuri pentru şoferi şi pietoni.

La data de 17 iulie 2013, în cadrul mesei rotunde „Siguranţa Rutieră şi rolul parteneriatelor
locale” au fost prezentate rezultatele activităţii parteneriatelor create în Chişinău şi Tiraspol
pentru reducerea numărului accidentelor rutiere, precum şi recomandările, şi sustenabilitatea
proiectului. Evenimentul a avut loc la Tiraspol, fiind organizat de către Automobil Club din
Transnistria (ACT) în colaborare cu Automobil Club din Moldova (ACM). La eveniment au
fost prezenţi experţii EASST din Marea Britanie şi Georgia, principalele părţi interesate din
municipiile Chişinău şi Tiraspol (Poliţia, companiile locale de transport, departamentele
Sănătăţii şi Situaţiilor Excepţionale, etc.) şi reprezentanţii PNUD Moldova.
La evenimentul de încheiere, reprezentanţii parteneriatelor create în ambele localităţi au
primit veste reflectorizante, donate de către EASST, Kent Highway Agency şi Amey Company
din Marea Britanie.
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Analiza statistică a accidentelor rutiere în Chişinău
Analiza accidentelor de circulaţie înregistrate pe perioada anului 2012, denotă, că
în perioada dată, în municipiul Chişinău au fost înregistrate 1222 (1180 - a. p.) accidente
de circulaţie, soldate cu 48 (61 a. p.) persoane, altele 1599 persoane (1479 a. p.) fiind
traumatizate.
Din numărul total de accidente soldate cu persoane traumatizate, 320 (- 11,60 %) au
fost calificate ca accidente grave, iar altele 902 (+ 10,27 %) s-au soldat cu diverse leziuni
uşoare.
În comparaţie cu anul precedent, numărul total al accidentelor este în creştere cu +3,56
%, al persoanelor decedate este în scădere cu - 21,31 %, în creştere este numărul persoanelor
traumatizate cu + 8,11 %.
Numărul accidentelor înregistrate în municipiu constituie 44,99 % din numărul total de
accidente înregistrate în toată republica (2716 accidente), al persoanelor decedate constituie
10,93 % (439 pe republică), iar al celor traumatizate constituie 45,76 % (3494 pe republică).
Figura 1.1. Dinamica accidentelor rutiere pe perioada 12 luni, anii 2008-2012
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Analiza efectuată după categoriile accidentelor, arată că, din numărul total de
accidente, cea mai mare parte o constituie:
• tamponarea pietonilor – 544 accidente (44,51 % din numărul total de accidente)
• ciocnirea mijloacelor de transport – 521 (42,63 %);
• tamponarea cu obstacole – 71 (5,81 %);
• inversiunea mijloacelor de transport - 22 (1,80 % );
• căderea pasagerului în interiorul vehiculului şi din vehicul – 29 (2,37 %)
Conform statisticii, cea mai mare parte din numărul de accidente s-a produs din vina
conducătorilor auto: 1125 (92,06% din toate accidentele comise).
Din vina pietonilor s-a produs fiecare al 9-lea accident rutier (10,22 % din numărul total
de accidente).
		
Principalele cauze generatoare ale accidentelor rutiere soldate cu victime au fost:
• neacordarea priorităţii pietonilor 384 cazuri (18 persoane decedate, 383 traumate);
• neasigurarea la schimbarea benzii sau direcţiei de mers - 198 cazuri;
• traversarea neregulamentară a drumului de către pietoni - 86 cazuri;
• neacordarea priorităţii altor autovehicule - 217;
• nerespectarea distanţei dintre vehicule - 137 cazuri;
• viteza neregulamentară - 112 cazuri;
• oprirea/staţionarea incorectă - 28 cazuri.
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Figura 1.2. Cauzele accidentelor rutiere (pe parcursul anului 2012)

Nerespectarea semnalelor semaforului
Neacordarea priorităţii altor autovehicule
Neacordarea de prioritate pietonilor
Neasigurarea la schimbarea benzii
Nerespectarea distanței
Traversarea neregulamentară a drumului de către pietoni
Viteza neregulamentară

Numărul accidentelor în care au suferit copii, în comparaţie cu aceeaşi perioadă a anului
precedent, este la acelaşi nivel, fiind înregistrate 213 asemenea accidente sau 17,43 % din
numărul total, în rezultatul cărora au decedat 2 copii şi au fost traumatizaţi 233 (- 7,79 %) copii.
Analiza accidentelor de circulaţie înregistrate în perioada a 6 luni ale 2013, denotă, că
în municipiul Chişinău au fost înregistrate 472 (564 - a.p.) accidente de circulaţie, soldate cu 14
(16 a.p.) persoane, iar altele 563 persoane (761 a. p.) au fost traumatizate.
Din numărul total de accidente soldate cu persoane traumatizate, 109 (-25,8%) au fost
calificate ca accidente grave, altele 363 (-12,9 %) s-au soldat cu diverse leziuni uşoare.
În comparaţie cu anul precedent, numărul total al accidentelor este în descreştere cu
– 16,3 %, al persoanelor decedate este în scădere cu -12,5%, în diminuare este şi numărul
persoanelor traumatizate cu – 26 %.
Figura 1.3. Dinamica accidentelor rutiere în perioada 6 luni, anii 2008-2013
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Analiza efectuată după categoriile accidentelor, denotă că, din numărul total de accidente,
cea mai mare parte o constituie:
• tamponarea pietonilor – 218;
• ciocnirea mijloacelor de transport – 201;
• căderea pasagerului în vehicul şi din vehicul - 19;
• tamponarea obstacolelor – 18;
• inversiunea mijloacelor de transport - 9 cazuri.
•
•
•
•
•
•
•
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Principalele cauze generatoare ale accidentelor rutiere soldate cu victime au fost:
neacordarea priorităţii pietonilor - 167 cazuri;
neasigurarea la schimbarea benzii sau direcţiei de mers - 75;
traversarea neregulamentară a drumului de către pietoni - 30;
neacordarea priorităţii altor autovehicule - 77;
nerespectarea distanţei dintre vehicule - 69;
viteza neregulamentară - 26;
oprirea / staţionarea incorectă - 17 cazuri.
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Analiza statistică a accidentelor rutiere în Tiraspol
Toate accidentele rutiere petrecute în Tiraspol sunt înregistrate la Inspectoratul Auto
din Tiraspol, companiile de transport şi organizaţiile privind traficul rutier, indiferent de gradul
leziunilor corporale cauzate victimelor şi dimensiunile prejudiciilor materiale.
Pe parcursul primelor 6 luni ale anului 2013, pe drumurile din Tiraspol au avut loc 22
de accidente rutiere, în care au decedat 2 persoane, iar altele 20 au fost rănite.
În comparaţie cu perioada analogică a anului trecut, numărul accidentelor rutiere s-a
micşorat cu 5 cazuri, numărul persoanelor decedate nu s-a redus, iar numărul persoanelor
rănite s-a redus cu 9 persoane.
Statistica accidentelor rutiere pentru primele 6 luni ale anului 2013 şi perioada analogică a
anului 2012 în or. Tiraspol
Indici
Numărul accidentelor rutiere
Numărul persoanelor decedate în rezultatul accidentelor rutiere
Numărul persoanelor rănite în rezultatul accidentelor rutiere

6 luni 2012
27
2
29

6 luni 2013
22
2
20

În diagramă este reflectată varierea indicilor enumeraţi:
Statistica accidentelor rutiere pentru primele 6 luni ale anului 2013 comparate cu perioada
analogică a anului 2012 în or. Tiraspol

Majoritatea accidentelor rutiere se petrec din vina şoferilor care încalcă Regulamentul
circulaţiei rutiere, precum şi din cauza calificării insuficiente.
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Persoane vinovate de accidentele rutiere
Şoferi
Pietoni
Biciclişti
Motociclişti

Cota din numărul total de accidente rutiere, %
69,7
16,9
5,1
8,3

Persoane vinovate de accidentele rutiere

Cauzele principale ale accidentelor rutiere provocate de şoferi
Conducerea automobilului în stare de ebrietate
Depăşirea vitezei legale
Nerespectarea ordinii de traversare a intersecţiilor
Nerespectarea semnificaţiei indicatoarelor

20%
19,6%
15,9%
5,15%

Nerespectarea distanţei legale dintre autovehicule
Ieşirea pe contrasens şi deplasarea pe o bandă necorespunzătoare
Încălcarea regulilor de depăşire

4,2%
4,2%
2,8%

Alte cauze

33,3%

Dacă este să ţinem cont de faptul că în accidentele rutiere moare partea activă şi aptă
de muncă a societăţii, atunci la numărul persoanelor salvate de la moarte şi traumatisme pot fi
adăugate 10-20%, şi anume copiii care se pot naşte în următoarele decenii. Acest lucru poate
îmbunătăţi semnificativ situaţia demografică.
Imperfecţiunea omului trebuie să fie compensată printr-o infrastructură dezvoltată –
acostament protejat şi nepericulos, automobile sigure şi în stare bună, sisteme informaţionale
corespunzătoare, precum şi un sistem eficient de salvare în caz de accidente rutiere.
14
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Recomandări utile
pentru ridicarea nivelului
siguranţei rutiere în Tiraspol
Pentru reducerea numărului de persoane decedate şi traumatizate în rezultatul
accidentelor de circulaţie, este necesar să fie soluţionate un şir de probleme, de care la
moment depinde reducerea la minimum a pierderilor social-economice în urma accidentelor
rutiere.
Automobil Club din Transnistria, împreună cu experţii implicaţi în proiect, au evidenţiat
un şir de măsuri, implementarea cărora va influenţa semnificativ îmbunătăţirea situaţiei pe
drumurile din Transnistria:
• monitorizarea acostamentelor în ceea ce priveşte siguranţa acestora
• revizuirea cerinţelor prevăzute pentru şoferii unităţilor de transport participante la trafic
• programe complexe de sporire a securităţii circulaţiei rutiere în regiuni
• reglementarea legislativă a activităţii individuale în domeniul transporturilor
• îmbunătăţirea condiţiilor de circulaţie pe drumurile principale şi secundare din oraşe şi
localităţile mici
• îmbunătăţirea stării acostamentelor şi pantelor platformelor de pământ de pe drumurile
pentru automobile, înlăturarea obstacolelor laterale
• îmbunătăţirea profilului longitudinal al drumului şi a condiţiilor de vizibilitate
• restabilirea suprafeţei drumurilor
• creşterea uniformităţii suprafeţei drumurilor
• creşterea aderenţei suprafeţei drumurilor
• amenajarea şi renovarea la timp a străzilor pietonale şi drumurilor
• reglementarea opririlor şi staţionărilor automobilelor
• utilizarea materialelor reflectorizante de către participanţii la trafic, căşti de protecţie
pentru motociclişti şi biciclişti
• dotarea tehnică a motoretelor şi motocicletelor
• cerinţe faţă de nivelul de pregătire al şoferilor
• obţinerea în etape a permisului de conducere şi implementarea de restricţii în conducerea
automobilului
• înăsprirea sancţiunilor pentru conducerea automobilului în stare de ebrietate
• controlul automatizat al vitezei
• controlul automatizat al circulaţiei la culoarea roşie a semaforului.

Dezvoltarea Parteneriatelor pentru Reducerea Numărului de Accidente Rutiere în Chişinău şi Tiraspol

15

Recomandări utile
pentru ridicarea nivelului
siguranţei rutiere în Chişinău
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
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Implicarea mai multor ONG-uri în proiecte similare ce vizează siguranţa rutieră
Introducerea unor reguli unitare privind siguranţa rutieră în sectorul privat şi public
Dezvoltarea principiilor de responsabilitate civică privind ideile de promovare a siguranţei
rutiere
Convingerea factorilor de decizie că siguranţa rutieră nu este o metodă de promovare a
politicilor proprii
Adaptarea legislaţiei la necesităţile actuale
Respectarea principiilor managementului rutier internaţional
Organizarea sistematică a raidurilor de profilaxie a încălcărilor Regulamentului circulaţiei
rutiere atât în rândurile conducătorilor auto, cât şi în rândurile pietonilor, în locurile
aglomerate
Implementarea, în sistemul automatizat de dirijare a circulaţiei rutiere, a video-detectorilor
şi detectorilor inductivi, pentru a efectua controlul şi dirijarea optimizată a fluxurilor de
transport, modelarea regimului de funcţionare al semafoarelor în funcţie de intensitatea
acestora
Aducerea în starea corespunzătoare a pasajelor subterane pentru pietoni, restabilirea
sistematică a marcajului şi indicatoarelor rutiere la trecerile pentru pietoni
Amenajarea şi construcţia parcărilor
Amenajarea staţiilor intermediare şi terenurilor tehnologice ale transportului public de
călători în conformitate cu standardele existente
Amenajarea benzilor de circulaţie a transportului public pe traseele rutelor existente şi
crearea condiţiilor circulaţiei libere
Amenajarea drumurilor cu indicatoare şi marcaje rutiere în conformitate cu standardele
existente, instalarea parapetului de siguranţă pe sectoarele de drum cu nivel înalt de
accidentare a pietonilor
Revizuirea cadrului legal şi participarea la elaborarea propunerilor de modificare a
actelor normative şi legislative în domeniul siguranţei rutiere, promovarea acestora spre
aprobare de către Guvern şi Parlament
Promovarea studierii mai aprofundate a problemei siguranţei rutiere în şcoli şi mărirea
numărului de lecţii de securitate rutieră, precum şi elaborarea materialelor didactice
special destinate elevilor şi promovarea problemelor siguranţei rutiere abordate la nivel
de Guvern şi Parlament
Implementarea politicilor de şofat sigur în cadrul parcurilor de maşini ale organizaţiilor
de stat şi private
Implicarea mass-media în soluţionarea problemelor de siguranţă rutieră prin promovarea
intensivă a necesităţii respectării regulilor de circulaţie şi difuzarea spoturilor tematice cu
caracter social.
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Recomandări ce pot fi implementate
în cadrul Parteneriatelor formate
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•

Organizarea şi petrecerea periodică a săptămânilor siguranţei rutiere, marcarea Zilei
Comemorării Victimelor Traficului Rutier – fiecare a 3 zi de duminică din luna noiembrie,
a Decadei de Acţiuni pentru Siguranţa Rutieră 2011-2020 şi organizarea acţiunilor de
informare a populaţiei privind Siguranţa Rutieră
Elaborarea, editarea şi distribuirea mini-broşurilor şi pliantelor cu informaţie generală cu
referire la principalele măsuri de siguranţă rutieră, informaţie privind acordarea primului
ajutor în caz de accidente rutiere
Promovarea utilizării elementelor reflectorizante de către pietoni
Expoziţii de cărţi şi broşuri la tema siguranţei rutiere
Promovarea audio si video clipurilor la tema siguranţei rutiere
Organizarea şi petrecerea acţiunilor şi concursurilor la terenul educaţiei rutiere pentru
copii - „Orăşelul copiilor” construit în cadrul proiectului moldo-estonian, unde copii pot
învăţa prin metoda practică să se comporte corect pe stradă
Organizarea activităţilor cu caracter ecologic în cadrul Iniţiativei Uniunii Europene „În
oraş fără automobilul meu”
Organizarea meselor rotunde, inclusiv televizate, cu participarea reprezentanţilor
direcţiilor interesate, participarea partenerilor, atît din Parteneriat, cît şi din afara lui, cu
abordarea problemelor asigurării circulaţiei rutiere, starea drumurilor şi a mijloacelor
tehnice de organizare a circulaţiei rutiere, cadrului legislativ al asigurării securităţii
circulaţiei rutiere
Anunţarea în transportul public a informaţiei şi statisticii despre accidentele rutiere,
precum şi sfaturi de comportament în trafic şi pe stradă, modul de traversare a străzii şi
alte sfaturi utile şi atenţionări
Funcţionarea de lungă durată a parteneriatului între autorităţile responsabile şi alte
instituţii, atît administrative cît şi non-guvernamentale, în scopul reducerii numărului de
accidente rutiere la nivel local.

Recomandări pentru funcţionarea ulterioară
a Parteneriatelor formate
•
•
•

Implementarea planului local de măsuri privind îmbunătăţirea siguranţei rutiere şi
promovarea măsurilor de securitate în fiecare localitate
Elaborarea Strategiilor Locale pentru fiecare oraş în vederea implementării măsurilor de
siguranţă rutieră
Schimb de experienţă pe problema securităţii rutiere între Chişinău şi Tiraspol, cu alte
oraşe din Moldova şi de peste hotare.

Aceste recomandări urmează a fi prezentate, de către experţii implicaţi în proiect,
la întâlnirile de nivel local şi naţional (Consiliilor Municipale din 2 localităţi şi Consiliului
Naţional pentru Securitatea Circulaţiei Rutiere din Moldova).
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Automobil Club din Moldova este o asociaţie obştească,
non-guvernamentală, non-profit, membră a Federaţiei
Internaţionale de Automobilism şi a Consiliului Naţional pentru
Securitatea Circulaţiei Rutiere din Moldova, care participă în
proiecte internaţionale ce vizează siguranţa la trafic. Astfel, în
anul 2009, ACM a lansat la nivel naţional, proiectul internaţional
„Make Roads Safe” („Să facem Drumurile mai Sigure”), în
cadrul căruia sunt întreprinse diferite acţiuni menite să ridice nivelul siguranţei la trafic şi să
sensibilizeze publicul larg şi autorităţile publice despre gravitatea problemei. (www.saferoads.md)
Alianţa Estică pentru Transport Sigur şi Durabil – EASST
este o organizaţie de caritate, înregistrată în Marea Britanie.
EASST a avansat de la o reţea locală de organizaţii din Europa
de Est, ce se ocupă de probleme ale siguranţei rutiere,
împreună cu parteneri din Armenia, Azerbaijan, Belarus,
Georgia, Moldova, Rusia şi Ukraina. Partenerii EASST
cooperează în vederea promovării siguranţei rutiere, dezvoltării
şi implementării proiectelor regionale şi trans-frontaliere, prin efectuarea schimbului de
experienţă şi resurse. (www.easst.co.uk)
Automobil Club din Transnistria a fost fondat în anul 2008
de un grup de entuziaşti, care au simţit necesitatea constituirii
unui club local, ce ar putea întreprinde activităţi concrete
legate de ridicarea nivelului siguranţei rutiere în regiune. În
anul 2009 a fost creat parteneriatul cu ACM menit să fortifice
activităţile petrecute pentru promovarea siguranţei la trafic.
( www.safetyroads.org)
Organizaţia Naţiunilor Unite în colaborare cu Organizaţia
Mondială a Sănătăţii au proclamat anii 2011-2020 Decada de Acţiuni
pentru siguranţa traficului rutier, la nivel global. Comisia Globală pentru
Siguranţa Rutieră recomandă ca scopul acţiunilor din cadrul Decadei să
fie asigurarea unei reduceri cu 50% a numărului victimelor circulaţiei
rutiere pînă în anul 2020, anume prin întreprinderea diferitor măsuri la
nivel naţional în fiecare stat (A/RES/64/255, din 2 martie 2010). Pentru
atingerea obiectivelor a fost elaborat Planul Global pentru Decada de
Acţiuni pentru siguranţa rutieră 2011-2020, care prevede un cadru
general al activităţilor pe parcursul anilor, îmbunătăţirea siguranţei infrastructurii rutiere şi a
reţelelor de transport, dezvoltarea sistemelor de securitate a autovehiculelor, îmbunătăţirea
comportamentului participanţilor la trafic, precum şi perfecţionarea sistemelor de îngrijire
post-accident.
ACM, ACT şi EASST susţin Decada de Acţiuni pentru Siguranţa Rutieră 2011-2020
şi activităţile petrecute pe parcursul acestui deceniu în domeniul siguranţei rutiere care sunt
întreprinse pentru a atinge scopul final – reducerea cu 50% a numărului victimelor accidentelor
rutiere până în 2020.

E timpul să acţionăm! Împreună putem salva milioane de vieţi!
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Uniunea Europeană este constituită din 27 state membre,
care au decis să-şi unească treptat abilităţile, resursele şi
destinele. Împreună, pe parcursul unei perioade de 50 de ani
de extindere, ele au creat o zonă de stabilitate, democraţie şi
dezvoltare durabilă, menţinând în acelaşi timp diversitatea
culturală, toleranţa şi libertăţile individuale. Uniunea Europeană
este decisă să împărtăşească realizările şi valorile sale cu ţările
şi oamenii din afara frontierelor sale.

Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare lucrează cu
oamenii la toate nivelurile societăţii pentru a sprijini crearea unor
ţări rezistente la crize şi pentru a ghida şi susţine o dezvoltare,
care contribuie la îmbunătăţirea vieţii fiecărui om. Prezenţi în 177
de ţări şi teritorii, noi oferim o perspectivă globală şi soluţii locale
pentru abilitarea oamenilor şi pentru crearea unor ţări rezistente.
Vă rugăm să vizitaţi: www.undp.org şi www.md.undp.org .

