
Carta europeană a siguranței rutiere - Premiile de 
excelență în domeniul siguranței rutiere 2023

Linii directoare de prezentare

Carta europeană a siguranței rutiere este cea mai mare platformă a societății 
civile pentru siguranța rutieră. Sub conducerea Comisiei Europene, peste 3 500 
de entități publice și private au aderat la Cartă. Împreună, membrii noștri 
formează o comunitate în cadrul căreia își pot împărtăși expertiza și bunele 
practici în materie de siguranță rutieră, inspirându-se și învățând unii de la alții.

Pentru a recompensa membrii noștri pentru acest angajament și pentru a oferi 
inițiativelor o recunoaștere internațională supremă, Comisia Europeană organizează 
Premiile de excelență în domeniul siguranței rutiere. Un juriu format din experți în 
siguranță rutieră și Comisia Europeană va selecta câștigătorii, pe baza criteriilor 
descrise mai jos. Inițiativele câștigătoare vor fi anunțate în cadrul ceremoniei anuale 
de decernare a premiilor, care va avea loc joi, 19 octombrie 2023, la Bruxelles.

Inițiativele care pot fi prezentate pentru premii pot fi o acțiune, un proiect, o 
strategie, o campanie, o metodă sau o abordare ale cărei rezultate sunt deja vizibile 
și măsurabile și care au demonstrat că au contribuit cu succes la rezolvarea unei 
probleme de siguranță rutieră. Toate tipurile de entități care sunt membre ale 
Cartei își pot prezenta inițiativele.

Principalele criterii utilizate pentru evaluarea propunerilor sunt:

• Impact și amploare: Care sunt rezultatele și impactul preconizat al inițiativei?
• Inovare și originalitate: Cât de originală și inovatoare este inițiativa?
• Vizibilitate și diseminare: Cât de mult a fost promovată și diseminată 

inițiativa?
• Continuitate și potențial de creștere: Există un plan de continuare a 

activităților în anii următori?

Categoriile pentru premii diferă în fiecare an pentru a include cât mai multe 
inițiative. Pentru 2023, categoriile sunt:

• Cea mai bună utilizare a datelor pentru a promova siguranța rutieră
• Cel mai bun proiect de siguranță rutieră pentru participanții la trafic cu 

mobilitate redusă
• Cel mai bun proiect de promovare a aptitudinii de a conduce
• Cel mai bun proiect de sprijinire a siguranței rutiere în sectorul comerțului 

electronic
• Premiul pentru siguranță rutieră urbană (deschis municipalităților, 

orașelor și autorităților regionale)



Premiile

Câștigătorii premiilor vor fi anunțați în cadrul ceremoniei de premiere de la 
Bruxelles și vor fi recompensați cu un trofeu personalizat. În afară de acest premiu, 
vor primi o insignă digitală a câștigătorilor și un filmuleț pe care îl vor putea folosi în 
scopuri de comunicare proprie. Vom evidenția câștigătorii pe site-ul web al Cartei 
europene a siguranței rutiere și pe canalele noastre de socializare.

Informații practice

• Premiile sunt accesibile doar pentru membri. Dacă nu sunteți încă 
membru, vă rugăm să vă înregistrați aici pentru a putea crea o propunere.

• Membrii înregistrați trebuie să se logheze în contul lor Charter și apoi să 
selecteze
"Adăugați o nouă propunere de premiu" în secțiunea "Contul meu".

• De asemenea, puteți accesa cererea de premiere direct aici - TREBUIE să vă 
conectați la contul dumneavoastră Charter înainte de a da click pe acest link.

• Sunt eligibile doar cererile depuse de un stat membru al UE, de un stat 
membru AELS (Islanda, Liechtenstein, Norvegia și Elveția) sau de un stat în 
curs de aderare (Albania, Republica Macedonia de Nord, Muntenegru, 
Serbia și Turcia). Propunerile din afara uneia dintre aceste țări pot fi în 
continuare publicate pe site-ul web al Cartei ca sursă de inspirație 
valoroasă pentru alții, dar nu vor fi luate în considerare pentru un premiu. 
Pentru a trimite o bună practică, faceți clic aici - - TREBUIE să vă conectați 
la contul dumneavoastră din Cartă înainte de a da clic pe acest link.

• Sunt binevenite propuneri în orice limbă oficială a UE.
• Fiecare stat membru este reprezentat de un releu național, o organizație 

(inter)națională activă în domeniul siguranței rutiere. Aceste relee naționale 
sunt primul punct de contact pentru membrii locali pentru întrebări și 
observații. Dacă aveți nevoie de sprijin pentru a vă prezenta propunerea, 
puteți contacta Releul național aici.

Calendarul

Termenul limită pentru depunerea candidaturilor este vineri, 26 mai 2023. 
Echipa Cartei și Ștafeta Națională vor putea să vă sprijine în depunerea 
candidaturii.

Candidații preselecționați vor fi contactați în luna septembrie pentru a le pregăti 
prezența și participarea la ceremonia de premiere, care va avea loc joi, 19 
octombrie 2023, la Bruxelles și online.

Procesul de depunere

Titlul și categoria de premii

În această secțiune, trebuie să furnizați un titlu al inițiativei/activității. Acesta poate 
fi în limba UE aleasă de dvs., însă vi se va cere, de asemenea, să furnizați un titlu 
pentru inițiativa dvs. mai târziu în formular, în limba engleză. Vă rugăm să vă 
asigurați că acest titlu este clar și că oferă o anumită incitare la activitatea 

https://road-safety-charter.ec.europa.eu/content/how-join
https://road-safety-charter.ec.europa.eu/node/add/award_submission?destination=/user
https://road-safety-charter.ec.europa.eu/node/add/good_practice?destination=/user
https://road-safety-charter.ec.europa.eu/content/contact-us


dumneavoastră.



De asemenea, vi se va cere să selectați categoria de premii pentru care doriți să 
candidați. Aveți posibilitatea de a selecta mai multe categorii, în cazul în care 
inițiativa dvs. se califică pentru mai multe categorii.

Detalii despre organizație

Pentru a vă aproba cererea de acordare a premiilor, este important să aveți 
informațiile de contact necesare și corecte în cererea dumneavoastră. Este posibil 
ca echipa Cartei să vă contacteze pentru a vă solicita informații suplimentare care să 
vă completeze cererea și pentru a vă informa cu privire la evaluarea candidaturii 
dumneavoastră.

Domeniul de aplicare

În această secțiune, puteți furniza mai multe informații de fond despre inițiativa 
dumneavoastră. Care a fost principala provocare în materie de siguranță rutieră pe 
care ați dorit să o abordați și ce public(i) țintă a(u) fost inclus(e) în aceasta? 
Motivele care au stat la baza inițierii inițiativei îi vor ajuta pe judecători să înțeleagă 
mai bine de ce ați ales să înființați anumite activități.

Activitățile proiectului

Această secțiune vă oferă posibilitatea de a oferi o descriere detaliată a activităților 
pe care le-ați desfășurat. Informațiile privind execuția operațională, instrumentele 
utilizate, calendarul inițiativei și includerea altor parteneri și organizații vor crea o 
imagine clară a inițiativei dumneavoastră.

Evaluare

O parte importantă a unui plan de acțiune este evaluarea rezultatelor și a 
impactului așteptat al inițiativei. Această evaluare poate duce la o posibilă 
modificare a activităților dumneavoastră pentru a crea un impact pozitiv și mai 
mare pe drum. De asemenea, vă poate ajuta să îi convingeți pe ceilalți să sprijine 
inițiativa.

În această secțiune, descrieți modul în care a fost evaluată inițiativa 
dumneavoastră, cât de eficientă a fost și cum ați comunicat-o. Indicați modul în 
care alți membri ar putea învăța din inițiativa dumneavoastră și dacă ar fi posibil să 
o implementați în altă parte.

Materiale de sprijin

Orice elemente vizuale suplimentare (cum ar fi fotografii, videoclipuri) sau linkuri 
către postări, pagini web sau conturi online. Acestea susțin transferabilitatea 
trimiterii dumneavoastră.



Inovație

Inovarea este esențială pentru a explora noi metode de a face drumurile noastre 
mai sigure. În această secțiune puteți descrie elementele care fac ca activitățile 
dumneavoastră să fie inovatoare.

Etape suplimentare

În această secțiune vi se cere să vă explicați planurile de viitor. Această parte a 
cererii dumneavoastră este importantă pentru a permite judecătorilor să înțeleagă 
cum veți continua să îmbunătățiți siguranța rutieră.

Depunerea cererii dumneavoastră

Vă rugăm să vă asigurați că toate câmpurile din cerere sunt completate cât mai 
detaliat posibil.

Dacă doriți să vă salvați cererea, dar nu sunteți pregătit să o trimiteți, asigurați-
vă că statutul este "Draft (curent)" în fila Opțiuni de publicare și faceți clic pe 
Salvare.

Atunci când sunteți gata să trimiteți cererea de atribuire pentru examinare, vă 
rugăm să setați statutul la "Needs Review" (Necesită examinare) în fila Publishing 
options (Opțiuni de publicare) din partea de jos a formularului.

Informații de contact

Serviciul de asistență Charter: ersc-helpdesk@ricardo.com

Ștafete naționale: Click aici

mailto:ersc-helpdesk@ricardo.com
https://road-safety-charter.ec.europa.eu/content/contact-us

