
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 să adere la ERSC, formând o 
comunitate pentru a împărtăși expertiza în acțiuni și inițiative de siguranță rutieră. Această 
comunitate este o resursă extraordinară pentru a evidenția importanța siguranței rutiere în toate 
țările UE și nu numai. 

Acțiunile membrilor noștri au sporit gradul de conștientizare a cauzelor accidentelor rutiere, au 
contribuit la crearea unei culturi a siguranței rutiere în întreaga Europă și au evidențiat măsurile 
preventive de siguranță rutieră de succes. Membrii noștri publică o varietate diversă de activități din 
care se poate învăța și de la care se poate inspira. 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. Împărtășirea cunoștințelor lor a jucat un rol semnificativ 
în efortul paneuropean de a face drumurile noastre mai sigure. Ne bazăm pe membrii care încarcă 
informații despre activitățile lor pentru a spori și mai mult cunoștințele privind siguranța rutieră și 
pentru a prezenta bunele practici utilizate pentru a atinge 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 persoane 
pe care noi singuri nu am putea să le contactăm, încurajându-le să vorbească și oferindu-le un loc în 
care vocea lor să fie auzită. 

Avem nevoie să participați și să ne ajutați să facem drumurile noastre mai sigure, în moduri pe care 
nu ni le-am fi imaginat niciodată. 

Cum să vă înscrieți la ERSC 
Cu o autentificare UE existentă 

1. Accesați pagina de pornire a ERSC aici: https://road-safety-charter.ec.europa.eu/ 
2. Faceți clic pe butonul de autentificare din partea dreaptă sus a ecranului. 
3. Veți fi redirecționat către pagina de conectare a UE 
4. Introduceți adresa dvs. de e-mail și parola UE 
5. Veți fi redirecționat către pagina de înregistrare a noilor utilizatori ERSC 
6. Completați căsuțele goale din profilul dumneavoastră (căsuțele obligatorii sunt marcate cu *) 
7. După ce ați terminat, faceți clic pe Salvare 
8. Echipa ERSC va analiza cererea dumneavoastrăa 

.  
Dacă este nevoie de mai multe informații, veți primi un e-mail prin care vi se va solicita să vă 
completați profilul  
b. Dacă toate informațiile sunt prezente, calitatea de membru va fi confirmată 

9. Odată confirmată calitatea de membru, veți primi un e-mail de bun venit cu un link către elementele 
vizuale ale ERSC, cum ar fi logo-uri și bannere (rețineți că, fără un profil complet, nu veți putea partaja 
conținut pe site și nu veți avea acces la elementele vizuale). 

Fără o autentificare UE existentă 

1. Accesați pagina de conectare a UE la următoarea adresă: 

https://webgate.ec.europa.eu/cas/eim/external/register.cgi 

2. Faceți clic pe creați un cont 

3. Dacă doriți să migrați contul ERSC existent, utilizați aceeași adresă de e-mail. 
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4. Veți fi redirecționat către pagina de înscriere în UE 

5. Completați căsuțele goale 

6. Citiți declarația de confidențialitate și bifați caseta 

7. Faceți clic pe creați un cont 

8. Veți primi un e-mail de confirmare 

9. Faceți clic pe linkul furnizat în e-mail 

10. Veți fi direcționat către pagina de creare a unei parole noi. 

11. Introduceți o parolă la alegere în căsuțele libere. 

12. Faceți clic pe submit 

13. Treceți la secțiunea "Cu o autentificare UE existentă" de mai sus. 

Dacă întâmpinați probleme la crearea unei autentificări UE, vizitați pagina de ajutor privind autentificarea 

UE: https://webgate.ec.europa.eu/cas/help.html 

Odată ce contul dvs. este validat, veți avea acces la pagina dvs. personală din "Carta mea" ERSC pentru a 

vă specifica angajamentul față de siguranța rutieră, dar și pentru a împărtăși evenimente, mărturii și alte 

informații utile pentru comunitate. 

Rețineți că sunt disponibile documente și instrumente pentru a vă ajuta în realizarea planului de acțiune 
pentru siguranța rutieră: http://www.erscharter.eu/resources-knowledge/guidelines-and-tools_en 

Cum poate un membru ERSC existent să migreze către un cont de utilizator UE? 

În cazul în care autentificarea dvs. în UE utilizează aceeași adresă de e-mail ca și contul dvs. ERSC existent, 

contul dvs. va fi migrat automat.  

Dacă autentificarea dvs. în UE utilizează o altă adresă de e-mail, va trebui să creați o nouă autentificare în 

UE cu adresa dvs. de e-mail ERSC. 

Pentru orice întrebări suplimentare, vă rugăm să ne contactați la ERSC-helpdesk@ricardo.com 
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