
Instruire teoretică a cursanților referitor la accidentele de circulație,  
comportamentul în caz de accident precum și în situații de urgentă. 

 

I.LEGISLAŢIE 
 
ACCIDENTUL DE CIRCULATIE 
Este evenimentul care îndeplinește cumulativ următoarele condiții: 

 s-a produs pe un drum deschis circulației publice ori și-a avut originea într-un asemenea loc; 
 a avut ca urmare decesul, rânirea uneia sau a mai multor persoane ori cel puțin un vehicul a fost 
avariat sau au rezultat alte pagube materiale; 
 în eveniment a fost implicat cel puțin un vehicul în mișcare. 
 

REGULI GENERALE PRIVIND ACCIDENTELE DE CIRCULAŢIE 
 Conducătorului implicat într-un accident de circulație îi este interzis consumul de alcool sau de 
substanțe ori produse stupefiante sau medicamente cu efecte similare acestora, după producerea 
evenimentului până la testarea concentrației alcoolului în aerul expirat sau recoltarea probelor biologice. 
 Conducătorilor de vehicule și victimelor implicați în accidente de circulație li se recoltează în mod 
obligatoriu probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei sau consumului de substanțe ori produse 
stupefiante sau medicamente cu efecte similare și aceștia se trimit pentru examinare medicală la o 
unitate sanitară autorizată. 
 

 1. Conducătorul vehiculului implicat într-un accident de circulație de pe urma căruia a rezultat 
moartea sau vătămarea integrității corporale ori a sanitații unei persoane sau în orice alt accident de circulație 
care, prin urmări, constituie o fapta prevăzuta de legea penala este obligat: 

a) să oprească, să anunțe imediat politia, să nu modifice sau să șteargă urmele accidentului și să nu 
părăsească locul faptei; 

b) să nu schimbe poziția vehiculelor ori a obiectelor rămase la locul faptei și care provin din accident 
decât atât cât se impune pentru evitarea agravării consecințelor accidentului; 

c) să transporte răniții la cea mai apropiată unitate sanitară, în lipsa altor mijloace de transport, după care 
să revină imediat la locul accidentului. Conducătorul care a transportat răniții trebuie să se legitimeze și să 
comunice numărul de înmatriculare al vehiculului unității sanitare; 

d) să nu consume băuturi alcoolice, substanțe ori produse stupefiante sau medicamente cu efecte similare 
acestora, după producerea evenimentului, până la testarea concentrației alcoolului în aerul expirat și/sau 
recoltarea probelor biologice. 

e) sau are cunoștința despre producerea unui accident de circulație soldat cu moartea sau vătămarea 
integrității corporale ori a sănătății uneia sau mai multor persoane, precum și atunci când în eveniment este 
implicat un vehicul care transporta mărfuri sau produse periculoase, este obligată să anunțe de îndată poliția 
apelând numărul de urgentă și să transporte persoanele accidentate la cea mai apropiată unitate sanitară, numai 
dacă prin aceasta nu se agravează starea de sănătate a victimelor. 

2. Conducătorii implicați în accidente în urma cărora au rezultat numai pagube materiale și care nu 
constituie fapte prevăzute de legea penala sunt obligați: 

a) să scoată imediat vehiculele în afara părții carosabile ori, dacă nu este posibil și nici nu pot să își 
continue circulația, să le deplaseze cât mai aproape de bordură sau acostament, semnalizându-le prezența; 

b) să anunțe imediat unitatea de poliție competentă pe raza căreia s-a produs evenimentul; 
c) să se prezinte la unitatea de poliție competentă pe raza căreia s-a produs accidentul, în termenul 

comunicat de aceasta, care nu poate depăși 48 de ore de la producerea accidentului, pentru întocmirea 
documentelor de constatare, care se eliberează numai în baza declarațiilor scrise ale celor implicați; 

d) să solicite unității de poliție competente eliberarea autorizației de reparație. Această obligație revine 
deasemenea și deținătorilor de vehicule avariate în alte împrejurări decât în circulația pe drumurile publice. 
 

RĂSPUNDEREA JURIDICĂ 
 Răspunderea juridică a conducătorilor de autovehicule pentru încălcarea regulilor de circulație exprimă 

consecințele juridice pe care le are de suportat conducătorul care a săvârșit o faptă ilicită, încălcând o regulă de 
circulație. 



 În raport cu gravitatea și pericolul social al faptelor de încălcare a regulilor de circulație rutieră, 
răspunderea juridică are următoarele forme: răspunderea civilă, administrativă și contravențională sau penală, 
după caz. 

 
RASPUNDEREA CIVILA:  

Constă în obligația unei persoane de a repara prejudiciul cauzat altei persoane prin fapta ilicită proprie, 
prin fapta persoanelor a lucrurilor și animalelor pentru care este chemat să răspundă conform legii. 
 
RASPUNDEREA AMINISTRATIVĂ ȘI CONTRAVENŢIONALĂ:  

Încălcarea regulilor de circulație altele decât cele care întrunesc elementele constitutive ale unei 
infracțiuni, constituie contravenție și se sancționează cu avertisment ori cu amendă ca sancțiune principală și, 
după caz, cu sancțiuni contravenționale complementare. 

Contravenția la regimul circulației rutiere se constată prin proces verbal. 
 
RASPUNDEREA PENALĂ:   

Faptele de încălcare a regulilor de circulație rutieră ce au consecințe grave și deosebit de grave pentru om 
și pentru societate săvârșite cu vinovăție și prevăzute de legea penala. 
 
NU POT PĂRĂSI LOCULUI ACCIDENTULUI fără încuviințarea poliției ori a procurorului care efectuează 
cercetarea locului faptei, precum și modificarea sau ștergerea urmelor accidentului de către conducătorul 
oricărui vehicul angajat într-un accident de circulație de pe urma căruia a rezultat uciderea sau vătămarea 
integrității corporale ori a sănătății uneia sau mai multor persoane ori dacă accidentul s-a produs ca urmare a 
unei infracțiuni se pedepsesc cu închisoare de la 2 la 7 ani. 
 
POT PARASI LOCUL ACCIDENTULUI fără încuviințarea poliției ori a procurorului care efectuează 
cercetarea locului faptei: 

a) conducătorii autovehiculelor aparținând politiei, serviciului de ambulanță, pompierilor, apărării civile, 
Ministerului Apărării Naționale (destinate controlului circulației vehiculelor din parcul propriu sau care însoțesc 
coloane militare), jandarmeriei, unităților speciale ale Serviciului de Informații și Serviciului de Protecție și 
Paza, care au în funcțiune dispozitivele de avertizare sonoră și luminoasă și se află în misiune. Aceștia vor 
anunța de îndată unitatea de poliție pe a cărei rază s-a produs accidentul, urmând ca după terminarea misiunii să 
se prezinte la sediul acesteia în vederea întocmirii actelor de constatare. 

b) conducătorii vehiculelor care, în lipsa altor mijloace de transport, ei înșiși transportă persoanele rănite 
la cea mai apropiată unitate sanitară în măsura a da asistență medicală necesară, dacă se înapoiază imediat la 
locul accidentului. 
 
CONSTITUIE INFRACŢIUNE: Consumul de alcool sau de produse ori substanțe stupefiante sau al 
medicamentelor cu efecte similare acestora, după producerea unui accident de circulație de pe urma căruia a 
rezultat moartea sau vătămarea integrității corporale ori a sănătății uneia sau mai multor persoane, până la 
testarea alcoolului în aerul expirat sau recoltarea probelor biologice, se pedepsește cu închisoare de la 1 la 5 ani. 
 
NU CONSTITUIE INFRACTIUNE consumul de medicamente cu efecte similare produselor sau substanțelor 
stupefiante, după producerea accidentului de circulație și până la sosirea poliției la fața locului, dacă acestea 
sunt administrate de personal medical autorizat, în cazul în care acestea sunt impuse de starea de sănătate sau de 
vătămarea corporală a conducătorului auto. 
 

PRIMUL AJUTOR ÎN CAZ DE ACCIDENT  
SAU ÎN SITUAŢII DE URGENŢĂ 

 
Primul ajutor medical trebuie acordat cu mult calm, pricepere, și ordine logică în efectuarea gesturilor. 

Primul ajutor are ca scop salvarea vieții prin orice mijloace. 
 
1. MANEVRE NECESARE A FI EXECUTATE LA AJUNGEREA LA LOCUL UNUI ACCIDENT DE 
CIRCULAŢIE : 

¤- oprirea și parcarea vehiculului propriu în afara părții carosabile, în apropiere de victimă; 
¤- oprirea motorului vehiculului accidentat, scoaterea cheii din contact, bornei de la acumulator, etc.; 



¤- scoaterea victimelor din vehiculul accidentat prin ridicare; 
¤- culcarea victimei la pământ cu capul într-o parte mai jos decât nivelul capului, pentru a iriga sistemul 

nervos central care nu poate supraviețui neoxigenat mai puțin de 4-5 min. 
 

2. SCURT ALGORITM AL ACORDĂRII PRIMULUI AJUTOR MEDICAL 
Un conducător auto implicat sau nu într-un accident este obligat: 

 Sa oprească la locul accidentului și să folosească trusa de prim-ajutor 
 Sa îndepărteze persoanele din jurul victimei aflate la locul accidentului 
 Sa scoată victima prin ridicare și să o așeze într-o poziție de siguranță 
 Să-i acorde primul ajutor astfel: 

1. Sa degajeze căile respiratorii, prin îndepărtarea obiectelor care împiedica acest lucru 
2. Sa înlăture tot ce ar îngreuna circulația sângelui și respirației 
3. Se trece la examinarea scurta a stării victimei: 
¤În cazul stopului respirator, salvatorul va face respirație gură la gură 
 

II.CONDUITA PREVENTIVĂ 
 
Conducătorii de autovehicule se pot confrunta de-a lungul efectuării unui traseu cu diferite situații de 

urgenta. Pentru evitarea producerii unui accident de circulație, aceștia trebuie să depășească aceste situații 
executând așa zisele MANEVRE DE URGENŢĂ. 

 
Tipuri de manevre de urgenta : 

 MANEVRA DE EVITARE - Acționarea volanului pentru ieșirea din acea situație dificilă 
Soluții posibile: 

 Schimbarea rapidă a benzii sau ieșirea pe acostament; 
 Bracați rotile cât mai repede posibil, evitând frânarea care poate duce la blocarea 
acestora; 
 Contrabracați (aducerea roților înapoi pe axa de traiectorie inițială) rotile cât mai 
repede după ce ați depășit obstacolul problemă; 
 Utilizarea centurii de siguranță protejează și facilitează executarea manevrelor. 

 
 OPRIREA DE URGENŢĂ - Frânarea rapidă menținând controlul volanului 

Soluții posibile: 
 Dacă spațiul este suficient oprirea rapidă este preferabilă unei manevre de ocolire; 
 Folosiți procedeele de:  frânare în trepte (eliberarea pedalei de frână la ½ până la 1 
secundă) și frânarea controlata (menținerea unei presiuni constante) evitând deraparea 
sau blocarea roților. 
 

 CONTROLUL VEHICULULUI ȘI DUPĂ O IEȘIRE DE PE CAROSABIL - Părăsirea 
carosabilului pentru evitarea unui accident 

Soluții posibile: 
 Ezitarea prea mare de a ieși de pe carosabil; 
 Nu așteptați până când nu mai aveți suficient spațiu să virați; 
 Păstrați o traiectorie cât mai rectilinie posibilă, fiecare viraj comportă riscul de derapaj, 
datorită existenței nisipului sau pietrișului de pe marginea drumului. 
 

 REACŢIE LA DEFECTAREA SISTEMULUI DE FRÂNARE - Imobilizarea vehiculului în ciuda 
defectării sistemului de frânare 

Soluții posibile: 
 Trecerea în trepte inferioare de viteză; 
 Dirijați vehiculul către o rampă sau o bordură, evitând coliziunea cu un alt vehicul; 
 Găsiți un mijloc de a crea frecare contra vehiculului (pe drum: mărăcini, boschete, 
arătură). 
 
 



   REACŢIE LA EXPLOZIA UNUI PNEU- Păstrarea controlului vehiculului dacă un pneu a 
explodat 

Soluții posibile: 
 Evitați frânarea în momentul exploziei deoarece se poate transfera un plus de greutate 
pe roata cu explozie; 
 După ce vehiculul a încetinit frânați ușor lăsând vehiculul sa încetinească gradual până 
la imobilizare; 
 Mențineți totdeauna volanul în poziția 9 și 15; 
 Încercați să scoateți vehiculul în afara carosabilului cât mai repede posibil. 
 

 IEȘIREA DIN DERAPARE - Reluarea controlul vehiculului în caz de derapare - Tipurile 
derapării. La frânare, la accelerare, la viraje 

Soluții posibile: 
 Tehnica ieșirii din derapaj cunoscută bine;  
 Menținerea unui interval adecvat între vehicule; 
 Rularea cu cauciucuri în stare bună; 
 Pe șosele lunecoase evitarea vitezei excesive sau virajele bruște. 

 
III.METODICA 

STRATEGII DIDACTICE: 
 

 1.METODE ȘI PROCEDEE: Observarea curentă, conversația, dialogul, demonstrația, 
descrierea, explicația, instructajul, problematizarea, studiul de caz, lucru practic și supervizarea-
exercițiu controlat, evaluarea curentă și sumativă; 
 2. MIJLOACE DE ÎNVĂŢĂMÂNT UTILIZATE: Autoturismul școala, poligon, traseele de 
conducere urbane și extraurbane, jaloane, schițe etc. 
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