
NOȚIUNI FUNDAMENTALE ÎN TRAFIC 

 
 

STRADA 

Drum situat în 

interiorul 

localităților de-a 

lungul căruia, de o 

parte și de alta, 

se află 

trotuarele, 

destinate 

circulației 

pietonilor. 

REFUGIU 

Loc amenajat ca un 

trotuar pe partea 

carosabilă a drumului, 

folosit pentru a ușura 

traversarea străzii 

sau urcarea și 

coborârea dintr-un 

mijloc de transport. TROTUARUL 

Partea de la marginea străzii,  

mai ridicată decât suprafața 

carosabilă, destinată circulației 

pietonilor. În afara orașelor, 

marginea șoselelor se numește 

acostament. 

ZEBRA 

Marcaj de trecere a străzii pentru pietoni, 

format din linii paralele albe. 

PIETONI 

Toate persoanele 

care se 

deplasează pe jos, 

pe trotuarul unei 

străzi sau pe un 

drum public. 

SEMAFORUL 

Dispozitiv de 

semnalizare cu 

lumini colorate 

(roșu și verde 

pentru pietoni, 

roșu, galben și 

verde pentru 

șoferi) folosit 

pentru a dirija 

circulația. 



ABC-ul RUTIER PENTRU MICII PIETONI 

 

NU TRAVERSA STRADA ÎN FUGĂ! 

Joacă-te numai în locurile unde nu circulă mașini: parcuri, 

curtea școlii, terenuri de sport. 

Traversează numai pe "zebră" și pe culoarea verde a semaforului 



TRAVERSAREA 

 
 

FOLOSEȘTE REGULA DE AUR: 

OPREȘTE-TE! PRIVEȘTE! ASCULTĂ! 

GÂNDEȘTE! 

► TRAVERSEAZĂ 

ÎN GRUPURI MAI 

MARI CARE POT 

FI UȘOR VĂZUTE 

DE CĂTRE 

ȘOFERI! 



VIAȚA ARE PRIORITATE! 

 

► Dacă există trotuare pe marginea drumului, folosește-le! 

► Dacă trotuarele lipsesc, mergi pe partea stângă a 

drumului pentru a vedea din față mașinile care se apropie 

de tine! 

► Când te afli într-un grup de copii, aminteșteți că e important să 

mergi unul în spatele celuilalt, pentru a evita să fiți accidentați! 

► Noaptea sau pe timp de ceață, poartă haine în culori deschise 

sau fluorescente pentru a fi văzut ușor de șoferi! 

► Acolo unde nu există 

marcaje, traversează 

numai pe la colțul străzii, 

după ce te-ai asigurat că 

nu se apropie niciun 

vehicul. 



FOLOSIREA MIJLOACELOR DE TRANSPORT ÎN COMUN 

 

► Așteaptă sosirea mijloacelor de transport în 

comun numai pe trotuar sau pe refugiile special 

amenajate. 

► Nu distrageți 

atenția șoferului! 

► Fii atent la ce se 

întâmplă în trafic! 

► Nu arunca cu 

obiecte nici în 

interiorul nici în 

exteriorul mașinii! 



BICICLISTUL ÎN EDUCAȚIA RUTIERĂ 

 

► Asigură-te înainte de a 

pleca că echipamentul tău 

funcționează perfect! 

►Poartă echipamentul de 

protecție adecvat: cască, 

cotiere, genunchiere etc! 

 

► Pot circula pe drumurile publice 

cei care au împlinit vârsta de 14 

ani, când obțin cartea de 

identitate. 

►Se circulă cât mai spre dreapta 

drumului, cu privirea înainte. 

► Bicicleta trebuie să aibă toate 

dotările necesare (frână de mână, 

far, sonerie, ochi de pisică la 

aripa din spate). 

► Nu se circulă pe trotuar sau  

pe mijlocul drumului, pe aleile 

parcurilor, luând mâna de pe 

ghidon sau picioarele de pe pedale 

ori ținându-se cu mâna de 

autovehiculele aflate în mers. 

► Nu se transportă alte persoane 

(cu excepția copiilor până la 7 

ani, dacă au scaun amenajat). 

► Nu se transportă obiecte 

voluminoase sau care stânjenesc 

circulația. 

► Se semnalizează cu brațul 

întins orizontal schimbarea 

direcției de mers sau depășirea, 

cu 50 de metri înainte. 

 

► Trebuie să cunoști și să 

respecți indicatoarele rutiere! 

► În oraș folosește pistele 

de biciclete și zonele special 

destinate acestora! 



AȘA NU! 

 
 

NU 

TRAVERSA 

NICIODATĂ 

ÎNTRE 

DOUĂ 

MAȘINI 

PARCATE! 

Situații și 

interdicții: 
-evitarea 

carosabilului 

-alergatul și 

îmbrâncitul 

-jocul cu mingea 

-jocul șotron 

-jocul cu rotile 

sau cu cercul 

-jocurile de 

iarnă 

-agățarea de 

autovehiculele 

aflate în mers 

-"jocul" de-a 

traversarea 

inopinată prin 

fața unui 

autovehicul care 

se apropie etc. 
 

STARDA NU-I 

TEREN DE JOACĂ!  
  



AȘA DA! 

 



                REBUS 

 

                   A 

1     S T R A D A 

2    P I E T O N I 

3 R E F U G I U    

4 T R O T U A R E   

5  Z E B R A     

6  S E M A F O R   

7 M A S I N A     

8 P O L I T I S T   

9 S C O L A R     

                   B 

 

 

1. Drum situat în interiorul 

localităților. 

2. Persoane care se deplasează 

pe jos. 

3. Loc amenajat pentru 

așteptarea mijloacelor de 

transport în comun. 

4. Destinate circulației 

pietonilor. 

5. Marcaj pentru traversare 

6. Dispozitiv de semnalizare cu 

lumini colorate. 

7. Ne ajută la deplasare. 

8. Dirijează circulația. 

9. Micul pieton. 

 

A-B = Starea care te însoțește 

când circuli pe stradă 

regulamentar. 
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