Carta Europeană a Siguranței Rutiere (ERSC) este cea mai mare platformă a societății civile axată pe
siguranța rutieră. Peste 3 500 de entități publice și private s-au angajat, în cadrul ERSC, să formeze o
comunitate care să facă schimb de experiență în ceea ce privește acțiunile și inițiativele în materie
de siguranță rutieră. Această comunitate este o resursă uimitoare pentru a sublinia importanța
siguranței rutiere în țările UE și în afara acesteia.
Acțiunile membrilor noștri au sporit gradul de conștientizare cu privire la cauzele accidentelor
rutiere, au contribuit la construirea unei culturi a siguranței rutiere în întreaga Europă și au
evidențiat măsurile preventive de succes în materie de siguranță rutieră. Membrii noștri publică o
varietate de activități de la care alții se pot inspira și învăța. Acestea pot fi adaptate la anumite locații
sau date demografice pentru a crea o strategie eficientă de siguranță rutieră pentru orice țară, oraș
sau localitate.
Importanța membrilor noștri
Membrii noștri sunt esențiali pentru ERSC. Schimbul de cunoștințe a jucat un rol semnificativ în
efortul pan-european de a face drumurile noastre mai sigure. Ne bazăm pe încărcarea de către
membri a informațiilor privind activitățile lor, pentru a spori în continuare cunoștințele privind
siguranța rutieră și pentru a transmite bunele practici utilizate pentru a îndeplini obiectivele privind
accidentele rutiere. Acele bune practici care depășesc obiectivele standard vor fi evidențiate ca
angajamente voluntare.
Membrii noștri organizează evenimente pentru a încuraja colaborarea și inspirația, promovând o
cultură și mai puternică a siguranței rutiere.Aceste evenimente ajung la o gamă largă de oameni pe
care numai noi singuri nu i-am putea contacta, încurajându-i să vorbească și oferindu-le un loc
pentru ca vocea lor să fie auzită.
Avem nevoie de tine să iei parte și să ne ajuți să ne facem drumurile mai sigure, în moduri pe care nu
ni le-am fi imaginat niciodată.
Cum să vă înregistrați pentru ERSC
Cu o autentificare UE existentă
1. Accesați pagina de autentificare ERSC de la această adresă:https://road-safetycharter.ec.europa.eu/content/new-log-process_en
2. Veți fi direcționat către pagina de autentificare a UE
3. Introduceți adresa de e-mail și parola UE
4. Veți fi dus la noua pagină de înscriere a utilizatorului ERSC
5. Completați câmpurile goale (câmpurile obligatorii sunt marcate cu un *)
6. După ce ați terminat, clic pentru salvare
7. Veți primi un e-mail care va confirma faptul că echipa ERSC a primit cererea dvs.
8. Echipa ERSC va revizui cererea dvs.

A. Dacă sunt necesare mai multe informații, veți primi un e-mail prin care vi se vor solicita
informațiile necesare
.În cazul în care toate informațiile nu mai este nevoie de alte informații, veți
primi un e-mail care confirmă calitatea de membru

9. Odată ce calitatea de membru este confirmată, veți primi un e-mail cu imagini ERSC, cum ar
fi logo-uri și banner-e

Fără o autentificare UE existentă
1. Accesați pagina de autentificare UE de la această
adresă:Https://webgate.ec.europa.eu/cas/eim/external/register.cgi
2. Faceți clic pe crearea unui cont.Dacă doriți să migrați contul dvs. ERSC existent utilizați
aceeași adresă de e-mail
3. Veți fi direcționat către pagina de înscriere a UE
4. Completați câmpurile goale
5. Citiți declarația de confidențialitate și bifați caseta
6. Faceți clic pe crearea unui cont
7. Veți primi un e-mail de confirmare
8. Faceți clic pe link-ul furnizat în e-mail
9. Veți fi direcționați către crearea unei noi pagini cu parolă
10. Introduceți o parolă la alegerea dumneavoastră în căsuțele goale
11. Faceți clic pe ”Trimitere”
12. Treceți la secțiunea „Cu o autentificare UE existentă” de mai sus

Dacă aveți probleme cu crearea unei autentificări UE vizitați pagina de ajutor pentru autentificare UE
aici

Cum poate un membru al ERSC existent să migreze la o autentificare UE?
1. În cazul în care autentificarea dvs. UE utilizează aceeași adresă de e-mail ca și contul dvs.
ERSC existent, contul dvs. va fi automat migrat
2. Încazul în care autentificarea UE utilizează o adresă de e-mail diferită, puteți fie:a. Creați o
nouă autentificare UE cu adresa dvs. de e-mail ERSC și puteți continua să utilizați contul dvs.
ERSC existent sau;

b. Creați un nou cont ERSC cu autentificarea dvs. UE existentă și vă vom dezactiva vechiul
cont ERSC. Din cauza restricțiilor GDPR, nu putem schimba detaliile conturilor ERSC
existente. Dacă doriți să aveți acces la angajamentele anterioare, vă rugăm să contactați
biroul de asistență la adresa: ERSC-helpdesk@ricardo.com ca sa-ți putem trimite noile
detalii de conectare.
Contactați-ne
Pentru orice întrebări suplimentare vă rugăm să ne contactați la ERSC-helpdesk@ricardo.com

