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Având în vedere implicarea bicicliştilor în evenimente rutiere şi faptul că regulile 

de circulaţie se adresează tuturor conducătorilor de vehicule, inclusiv biciclistilor, 

Serviciul Rutier Sibiu consideră necesar să tragă un semnal de alarmă acestora, dar şi 

părinţilor, spre a-şi supraveghea copiii-biciclişti şi a-i determina să acorde importanţa 

cuvenită respectării regulilor de circulaţie, şi nu în ultimul rând, conducătorilor auto, 

pentru a circula cu atenţie sporită atunci când îi întâlnesc în trafic. 

Dinamica accidentelor rutiere arată că in perioada 20.06.2011-20.06.2014, pe 

raza judeţului Sibiu s-au produs 147 de accidente rutiere in care au fost implicati 

biciclişti, dintre care 61 grave,  soldate cu decesul a 7 persoane şi rănirea gravă  a 

altor 54. De asemenea, 86 de accidente au fost uşoare, soldate cu ranirea uşoara a 

91 de persoane.  

Din totalul accidentelor inregistrate, 78 s-au produs din vinovaţia bicicliştilor, 

33 ca urmare a neacordării de prioritate de către alte autovehicule, 10 ca urmare a 

neasigurării  la schimbarea direcţiei de mers, 3 datorita nerespectării distanţei intre 

vehicule, iar 23 din alte cauze. 

In ceea ce priveşte distribuţia pe localităţi a accidentelor rutiere grave şi usoare in 

care au fost implicaţi biciclişti, 72 din totalul inregistrat in perioada analizată s-au produs 

pe raza municipiului Sibiu şi 18 pe raza municipiului Mediaş, celelalte fiind inregistrate pe 

raza altor localităţi din judeţ. 
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  Accidentele grave de circulaţie in care 7 persoane şi-au pierdut viaţa, s-au produs 

pe raza următoarelor localităţi: 

 2 pe raza municipiului Sibiu, primul produs in data de 21.06.2011 din vinovăţia 

biciclistului, iar cel de-al doilea inregistrat in data de 06.04.2013, cauza principală de 

producere a accidentului fiind neasigurarea conducătorului unui autovehicul la 

schimbarea direcţiei de mers; 

 1 accident produs pe raza municipiului Mediaş la data de 26.06.2011, din 

vinovăţia  biciclistului; 

 1 accident produs la data de 06.04.2012 pe raza localităţii Brateiu (zonă 

rurală traversată de DN14), din vinovăţia  biciclistului. 

  1 accident produs la data de 28.04.2013 pe raza localităţii Poplaca, cauza 

principală de producere a evenimentului fiind pătrunderea pe sensul opus de mers a 

conducătorului unui autovehicul; 

 1 accident produs la data de 04.06.2013 pe raza localităţii Cisnădie, cauza 

principală de producere fiind neasigurarea la schimbarea direcţiei de mers a biciclistului; 

 1 accident produs la data de 14.08.2013, pe raza localităţii Răşinari, din 

vinovăţia  biciclistului. 

În vederea prevenirii accidentelor rutiere şi a consecinţelor acestora determinate 

de incălcarea de către biciclişti a normelor privind circulaţia pe drumurile publice, pe linia 

sancţionării nerespectării acestor norme rutiere, poliţiştii din cadrul Serviciului Rutier au 

aplicat  in perioada analizată  un număr 229  sanţiuni contravenţionale. 

 

Respectandu-vă partenerii de trafic, vă respectaţi pe dumneavoastră ! 

Ţineţi cont de normele rutiere in vigoare, pentru a se materializa cu succes 

mesajul poliţiei rutiere: 
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