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București, 21 Martie 2019

Conținutul prezentării
 Ce este Carta Europeană pentru
Siguranța Rutieră
 Cine sunt membrii noștri
 Momente cheie 2016-2019
 De ce si cum te poți alătura
 Ce poți face pentru siguranța
rutieră
 Dezvoltarea unei bune practici

Ce este Carta
• Cea mai mare platformă a societății civile pentru siguranța
rutieră

• Lansată in 2004 de Comisia Europeană ca parte din
Programul de Actiune pe Sigurantă Rutieră 2003-2010
• Bazată pe principiul responsabilităţii comune, îşi propune
mobilizarea tuturor actorilor pentru îmbunătăţirea siguranţei
drumurilor.

• Încurajează societatea civilă să acționeze; facilitează
dobândirea și schimbul de cunoștințe privind siguranța
rutieră; încurajează dialogul și schimbul de experiențe și
bune practici.

Cine sunt membrii Cartei?
•

Peste 3500 de membri,
reprezentând: companii,
asociații, autorități locale și
naționale, instituții de cercetare,
universități și școli și alte grupări
ale societății civile angajate să ia
măsuri pentru siguranța rutieră

•

Membrii dezvoltă acțiuni de
siguranță rutieră și inițiative care
vizează membrii, angajații lor și
restul societății civile.

•

275 de membri din România în
prezent

Carta Europeană a Siguranţei Rutiere
2016-2019 Momente cheie

• Seminare naționale în 28 de țări ale
UE – astăzi în România!
• Campanie anuală de bune practici
• Premiile de Excelenţă în
Siguranţa Rutieră (apel deschis)
• Webinare pe diverse teme de
siguranţă rutieră
• Newsletter şi Social media (Facebook,
Twitter)

• Website

www.erscharter.eu

De ce să deveniți membri ai Cartei?
 Contribuiți la reducerea numărului de
decese și răniți grav;
 Reduceți impactul accidentelor de
circulație asupra mediului, reducerea
costurilor financiare asociate;

 Impărtășiți
informații
despre
activitățile dvs. de siguranță rutieră
pe o platformă relevantă;
 Distribuiți
informații
despre
evenimentele
dvs.
de
siguranță
rutieră și invitați participanți;
 Găsiți partneri pentru proiectele dvs;

De ce să deveniți membri ai Cartei?
 Primiți o recunoaștere reală pentru
eforturilor dvs. prin vizibilitatea la nivel
european;
 Participați la competiția Premiilor de
“Excelență în Siguranță Rutieră”
organizată anual;
 Sunteți prezentat pe canalele media
ERSC, site-ul web, Facebook, Twitter;
 Explorați acțiuni inovatoare ale altor
membri ai Cartei și vă inspiraţi;
 Permiteți altora să învețe și să se
inspire din acțiunile dvs.

Cum puteţi deveni membru al Cartei?
1. Accesați site-ul web al Cartei:
http://www.erscharter.eu/
(schimbați limba din partea
dreaptă sus a site-ului web).
2. Creați un cont selectând
butonul „Join”
•
•
•

Adăugați informații despre
organizația dvs.;
Citiți și acceptați principiile Cartei;
Selectați grupurile țintă și subiectele.

3. Confirmați înscrierea. Veți primi
un e-mail în care vi se vor cere mai
multe detalii despre organizația
dvs.
și
despre
activitățile
dumneavoastră
de
siguranță
rutieră. Odată ce ați completat
acest
formular
scurt,
sunteți
membru al Cartei Europene pentru
Siguranța Rutieră!

Cum puteți sprijini siguranța
rutieră
• Guvernul și autoritățile - rol principal!
• Implicarea altor părți interesate stimulează eforturile
guvernului;
• Firmele private - măsuri vizând angajații sau măsur care
afectează societatea în general (CSR);
• ONG - rol critic în promovarea progresului și furnizarea
serviciilor alternative;
• Școlile și instituțiile academice - rol vital în educarea
utilizatorilor de drumuri și a viitorilor șoferi;
• Cooperarea între părțile interesate aduce cele mai bune
rezultate.

Posibile subiecte de abordat
•

Utilizatorii vulnerabili ai drumurilor: copii, tineri
adolescenți, persoanele în vârstă, bicicliști, pietoni ...

•

Comportament periculos în trafic: viteză excesivă sau
inadecvată, condus sub influența alcoolului sau
drogurilor; lipsa de utilizare a centurilor de siguranță,
distragerea conducătorului ...

•

Designul infrastructurii ...

•

Siguranța vehiculelor ...

Campania de Bune Practici
•

Unul din obiectivele principale ale membrilor
Cartei ramâne adresarea comportamentului
riscant la volan şi crearea de campanii de
conştientizare. Membri sunt încurajaţi să
dezvolte angajamente şi să împărtăşeasca
bune practici.

•

Bunele practici ERSC sunt acţiuni ce folosesc
un set inovativ de resurse, pot fi evaluate şi
răspund la provocările cheie de siguranță
rutieră şi au astfel un impact semnificativ.

•

Răspunsul la apelul de bune practici este
prima condiție pentru a participa la Premiile
ERSC de Excelenta în Siguranța Rutieră.

Apel deschis pentru bune practici
DEADLINE – 31 Mai 2019

Pasul 1: Evaluarea situației de
siguranță rutieră
1. Ce probleme / teme pot identifica?
2. De ce este relevant pentru organizația mea să abordez aceste
probleme / subiecte?

3. Am cunoștințe suficiente despre problemele pe care le-am identificat?
4. Cum îmi pot îmbunătăți cunoștințele despre problemele pe care le-am
identificat?

5. Ce problemă (e) / subiect (e) vreau să abordez?

Pasul 2: Obiectivele
Obiectivul final ar trebui să fie mai puține decese și răniri grave.

1. Cine este implicat?

Toate obiectivele trebuie să fie

2. Ce vreau să obțin?

SMART:

3. De ce este important
acest obiectiv?

• Specific (Specifice)
• Measurable (Măsurabil)
• Achievable (Realizabile)
• Relevant (Relevante)
• Time-bound (Programate în

timp )

Pasul 3: Planul de acțiune
Descriere

Grupul ţintă

Instrumente şi
metode

Persoanele
implicate

Măsurarea
succesului/indicatori

Riscuri
potenţiale

Acţiunea 1
Acţiunea 2
Acţiunea 3
…

Pasul 4: Implementarea planului de
acțiune
1.
2.
3.
4.

Prioritizați acțiunile dvs.
Timpul: eficiența acțiunilor dvs. poate fi influențată de calendarul acestora.
Includeți un plan de comunicare
Includeți o evaluare formativă: Întrebați-vă dacă totul se desfășoară în
conformitate cu planul și efectuați ajustări dacă este necesar.

Pasul 5: Evaluarea
1. Evaluarea procesului
2. Evaluarea efectelor
3. Măsurători înainte și după
Indicatori obiectivi
• Scăderea numărului de coliziuni și
victime
• Scăderea numărului de infracțiuni
legate de siguranța traficului
• Scăderea nivelului expunerii la risc
• Indicatori care măsoară
participarea
• Vizibilitatea pe mediile sociale

Indicatori subiectivi
• Creșterea cunoștințelor privind
siguranța rutieră: atitudini față de
siguranța rutieră și schimbările de
obicei
• Pe baza percepției observatorilor
externi: gradul de respectare a
obiectivelor; respectarea planului
de acțiune inițial, relevanța
acțiunilor, eforturile de
comunicare.

Mulţumesc pentru atenție!

Întrebări?

Contact theodora.calinescu@etsc.eu

