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Regulile lui Pažljivko 
în circulaţie



Salut, prieteni!
Eu sunt Pažljivko, am zece ani şi sunt destul 

de mare să mă duc singur la şcoală. În trafic mă mişc 
foarte atent şi sigur, astfel că toţi mă numesc Pažljivko. În 
manualul cu regulile mele este notat totul ceea ce trebuie 

să ştim când este vorba de comportamentul sigur şi 
corect în trafic.

Prenumele:  
Numele:  
Clasa şi secţia:  
Şcoala: 

2



3



Traficul rutier reprezintă un trafic unde participă pietonii, bicicletele, autoturismele, autovehi-
culele şi diferite tipuri de vehicule.
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Noi, copii în trafic participăm în calitate de pietoni, biciclişti sau pasageri.
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Pietonii trebuie întotdeauna să folosească trotuarul fiindcă acolo sunt cei mai siguri, având în 
vederă că autovehiculele nu circulă acolo. Întotdeauna când sunteţi pe trotuar cu cineva mai 
în vârstă, trebuie să îl ţineţi de mână, fiindcă aşa sunteţi mai siguri.
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Când mergem pe trotuar, întotdeauna trebuie să ne mişcăm pe partea de trotuar cea mai 
îndepărtată de şosea.
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Trecerea de pietoni reprezintă punctul unic de trecere a străzii. Ea este marcată cu lini albe 
mari, astfel că poartă şi denumirea de „zebră”.
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Trecerea de pietoni reprezintă punctul unic de trecere a străzii. Ea este marcată cu lini albe 
mari, astfel că poartă şi denumirea de „zebră”.
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Când trecem strada la trecerea de pietoni, asta trebuie să o facem în modul cel mai scut, în 
sens de linie dreaptă şi nu pe lângă „zebră”.
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Acum urmează ceea ce este cel mai important!Cum să trecem strada în modul cel mai sigur?În 
primul rând ajungem la trecerea de pietoni, având în vedere că deja am spus că trecem strada 
doar la aceste locuri. Când ajungem la trecerea de pietoni... NE OPRIM. Întotdeauna trebuie 
să stăm mai îndepărtada de conţurile trotoarului. Apoi ne uităm în stânga, dreapta, şi iarăşi 
stânga şi urmărim dar de apropie vreun autovehicul.Dacă ne-am convins că nu sunt vehicule, 
trecem strada.

TRECEREA CORECTĂ A ŞOSELEI

Acum urmează ceea ce este cel mai important!Cum să trecem strada în modul cel mai sigur?În 
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Strada o trecem doar atunci când suntem convinşi că autoturismele s-au oprit şi că conducători 
auto ne-au înregistrat. Abia când conducătorul auto ne arată cu mâna că ne lasă să trecem 
strada, putem păşii pe trecerea de pietoni. Peste „zebră” se trece cu o viteză normală, nici pre 
repede nici pre lent.
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Regulile sunt similare şi la intersecţiile cu semafor. Când este aprinsă culoarea roşie pentru 
pietoni, eu stau linişti t şi cu răbdare pe trotuar aştept să se aprindă culoarea verde. Când 
autovehiculele se opresc şi se aprinde culoarea verde pentru pietoni, eu , de asemenea, 
privesc, stânga, dreapta, şi iarăşi stânda, şi atunci când sunt convins că nu sunt maşini, trec 
strada.
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Aceasta este important, având în vedere că câteodată când este la semafor verde pentru pietoni, 
vehiculele totuşi apar. Acestea sunt vehiculele din străzile vecine cărora le este permis virajul. În 
astf el de situaţii trebuie BINE să privim şi, chiar dacă este aprinsă culoarea verde pentru pietoni, să 
aşteptăm şi să fi m siguri că şoferul care face virajul ne-a văzut şi s-a oprit în faţa trecerii de pietoni.
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Când este la semafor aprinsă culoarea verde pentru pietoni, pentru autovehiculele care sunt 
pe strada aceea este aprinsă culoare roşie. Totuşi, există intersecţii la care autovehiculelor 
este permis să facă dreapta având în vedere că la semafor este aprinsă o săgeata verde doar 
pentru ei. Deaceea, este foarte important să privim bine chiar şi dacă este aprinsă culoarea 
verde pentru pietoni.
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Câteodată se întâmplă că, atunci când trecem strada, la semafor se aprinde culoarea roşie 
pentru pietoni. Atunci nu este permis să stăm, sau să ne întoarcem înapoi, ci trebuie puţin mai 
înrepeziţi să trecem strada cât de curând.
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În orasele există străzi foarte largi, bulevarde, care au mai multe benzi pentru circulația ve-
hiculelor. La trecerile de pietoni peste eceste străzi largi trebuie să fim foarte atenţi având în 
vedere că pentru a trece peste ele avem nevoie de un timp foarte lung şi deci trebuie să privim 
foarte bine dacă este sigur să se traverseze strada. Uneori, în mijlocul acestor străzii largi este 
un refugiu pentru pietoni, care este la un nivel mai ridicat în comparaţie cu carosabilul. Pe 
refugiu de pietoni, pietonii se pot oprii în timp ce traversează carosabilul și să gândească din 
nou dacă este sigur să treacă a doua parte a străzii. Nu uitați! Pe insula pietonală ar trebui să 
ne oprim și să ne re-asigurăm noi înșine dacă mașinile s-au oprit și este sigur să treacem a 
doua jumătate a străzii.
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Foarte adesea sub aceste străzi sunt pasaje subterane, iar acestea sunt cele mai sigure locuri 
pentru a traversa strada. În unele locuri avem și pasaje aeriene, care sunt, de asemenea, 
puncte de siguranță pentru mişcarea noastră. Pasajele aeriene sunt, de asemenea, numite şi 
pasarelele.
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Prieteni, la început de an școlar, este cel mai bine ca pe fiecare dintre noi la școală să ne ducă 
cineva mai în vârstă. Mamele, tații, bunicii sunt suficient de înalţi pentru ca fiecare conducător 
auto să îi poată vedea la timp şi opri pentru a lăsa să trecem.
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Prieteni, uneori avem nevoie de ajutor. Nu este o rușine! Atunci când  simțim că este periculos 
să traversăm strada singuri, iar aproape este  un ofițer de poliție, îl rugaţi să vă ajute, pentru 
a trece strada în mod sigur.
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Stradă  nu trebuie traversată în fața sau în spatele unui autobuz, camion și alte vehicule de 
dimensiuni mari. Acest lucru este foarte periculos, pentru că suntem mici, iar șoferului de 
autobuz este difi cil să ne vadă.
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Dacă încercăm să traversăm strada în fața sau în spatele acestor vehicule mari, nici șoferilor 
de autoturisme care se deplasează în spatele autobuzului nu este uşor la ti mp să ne vadă, iar 
acest lucru este foarte periculos, deoarece ne poate rănii.
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Pe drumurile din afara localităților de multe ori nu există trotuare. În astf el de situații, trebuie 
să ne mișcăm pe lângă carosabil și întotdeauna pe partea stânga,  în coloana unul după altul.
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Noi ne mişcăm pe partea stângă, pentru că aşa putem vedea vehiculul care ne vine în faţă  și, 
dacă este necesar, trebuie să fi m pregăti ţi să ne mișcăm un pic la o parte pentru ca vehiculul 
să ne depăşească.
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Atunci când cade întunericul, 
când este noros sau cu cheaţă, şoferilor 

este mai dificil să vadă pietonii, mai ales pe noi 
copii.Din acest motiv, este mai bine ca noaptea să 
ne plimbăm cât mai puţin,iar dacă nu putem evita 
aceasta, atunci trebuie să respectăm unele reguli 
foarte importante. Întotdeauna, trebuie să avem 

pe noi îmbrăcăminte care se vede bine în 
întuneric!
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Dacă avem o vestă sau o brățară, cu atât mai bine. Atunci șoferilor este mult mai ușor să ne 
vadă, căci suntem vizibili la o distanță mai mare.
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Jocul este sigur doar la locurile care sunt prevăzute pentru joaca.

SPAŢIILE SIGURE PENTRU JOACA COPIILOR
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În curtea școlii, parcuri și terenuri de joacă. Aceste spaţii au fost îngrădite și în ele nu 
se găsesc autivehiculele.
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Strada nu este loc pentru joacă! Trotoarele ne servesc pentru a ne plimba ca 
pietoni, şi nu este permisă joaca pe trotoar.
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Nu vă jucaţi cu mingea, fără pati naj, nu vă alergaţi, nici pe stradă, nici pe trotuar. În imediata 
apropiere se poate găsi întotdeauna o mașină, un autobuz sau un camion, şi dacă alergaţi 
după minge pe şosea, aceasta poate fi  foarte periculos.
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Prietenilor, tuturor ne place să ne plimbăm cu bicicleta. Până nu suntem în vârstă de nouă ani, 
plimbare cu bicicleta este permisă doar în locurile prevăzute pentru joacă : în curtea școlii, 
parcuri și terenurile de joacă.
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Acum, când am împlinit zece ani, eu nu pot merge cu bicicleta şi în locuri speciale numite 
“zone de trafic lent.” În aceste locuri pot fi chiar şi maşinile, dar trebuie să se miște foarte, 
foarte încet. Desigur, cu noi trebuie să fie întotdeauna și cineva mai în vârstă, cineva care 
are mai mult de 16 de ani.
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Bicicleta trebuie să fi e în stare bune de funcţionare, și, în special, trebuie să fi e funcţionabile 
luminile din față și din spate. Atunci când  mama sau tata ne cară pe bicicletă, trebuie întot-
deauna să stăm într-un scaun special. Această regulă se aplică până când împlinim opt ani.
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Există unele lucruri pe care nu trebuie să facem NICIODATĂ în ti mp ce suntem pe bicicletă! 
Niciodată nu trebuie să ne căţărăm de un alt vehicul, nu trebuie să purtăm căști  și să 
ascultăm muzică în ti mp ce conducem, să mergem fără brațe sau cu picioarele în jos. Si  nu 
trebuie să permitem ca cei adulţi să ne care în mod necorespunzător pe bicicletă, pentru că 
aşa putem cădea, și asta doare.
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Atunci când mergem cu maşina, ar trebui să stăm întotdeauna în spate cu centura legată. Sora 
mea mai mică are doi ani și jumătate, stau într-un scaun special pentru copii și, de asemenea, 
cu centura legată.
Poate că nu a ști ut că bebelușii pot fi  setaţi pe scaunul din față, dar trebuie să fi e într-un scaun 
de siguranță special pentru copii, orientat opus față de direcția de deplasare a mașinii, astf el 
încât oricine conduce poate vedea bebeluşul în orice moment.

ŞEDEREA ÎN AUTOVEHICULŞEDEREA ÎN AUTOVEHICUL
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Deranjarea conducătorului auto, şederea între cele două scaune din față și ieşirea pe fereastră 
sunt lucrurile pe care nu trebuie să le faceţi. Numai în cazul în care să stă liniști t pe scaunele 
din spate, legat cu centura, vom fi  în siguri.
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Când intrăm în mașină, trebuie să fi m atenți cum facem asta. Eu întotdeauna intru în mașină 
de pe partea dreaptă, de pe trotuar. Acest lucru este corect şi sigur. Dacă am fi  intrat pe partea 
stânga, înseamnă că am fi  coborât pe şosea, ceea ce este foarte periculos.
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Aceleași reguli se aplică atunci când ieșiţi din mașină. Întotdeauna trebuie să ieşim pe partea 
dreaptă, pentru că de partea aceea este trotuarul. Desigur, ar trebui întotdeauna să privim 
când deschidem ușa , ca să nu lovim vreun pieton, care în acel moment trece.

Niciodată nu trebuie să ieşiţi pe partea stângă a mașinii, deoarece vă poate  lovii  o altă mașină, 
care, în acel moment trece pe stradă.

IEŞIREA DIN AUTOVEHICUL

Aceleași reguli se aplică atunci când ieșiţi din mașină. Întotdeauna trebuie să ieşim pe partea 
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Când avem nevoie să mergem undeva unde nu putem ajunge pe jos, vom face aceasta cu au-
tobuzul. Desigur, atunci când mergem cu autobuzul, există câteva reguli de comportament . Ar 
trebui să ne ţinem  întotdeauna de balustradă cu ambele mâini, pentru că aşa suntem siguri, 
în cazul frânării bruște. Niciodată nu trebuie să stăm pe scări pentru că acest lucru este foarte 
periculos. În cazul în care există locuri libere, putem sta jos.
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La toţi ne place să mergem la excursii cu autobuzul. Desigur, în autobuz nu este permis să ne 
plimbăm, sărim, împingem. Trebuie să stăm jos, fi ecare la locul său. Pentru a fi   sigur, în acele 
autobuze care la scaune au centuri de siguranță este obligatoriu să se lege pentru că nu ști i 
niciodată ce poate fi  găsit pe drum în faţa autobuzului, ca șoferul va trebui să pună frână br-
usc, şi noi atunci ne putem rănii.
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Pe lângă toate cele importante de care avem nevoie să le ști m, când vom 
merge la țară, există unele lucruri foarte importante. În sat , uneori nu există  
trotuare, astf el încât mergem pe jos, noi facem aceasta întotdeauna pe partea 
stângă a drumului. Bunicul meu are un tractor, aşa că uneori mergem cu trac-
torul. Desigur, atunci când sunt în remorca tractorului, eu o fac acesta foarte 
atent și în compania adulţilor, de exemplu, cu bunica sau unchiul meu.

LA SAT
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Dar încă  ceva foarte important trebuie să ști m: NICIODATĂ nu  trebuie copii să se joace în ap-
ropierea tractorului! Tractoarele sunt vehicule foarte uti le, dar ele pot fi  foarte periculoase, în 
special pentru copii. În sat există multe locuri pentru joacă, iar tractorul trebuie să fi e uti lizat 
doar de către adulți.
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Prin satul în care trăiesc  bunicii mei  trece calea ferată. Atunci când trebuie să traversez linia 
de cale ferată, şi bariera a fost coborâtă, eu nu trec sub ea nici nu merg pe lângă ea.
Întotdeauna aștept ca trenul să treacă și bariera să se ridice. Înainte de a începe să traversem 
linia de cale ferată, trebuie să priviți în stânga, apoi în dreapta, să ascultaţi bine, și numai 
atunci când sunteţi sigur că nu există nici un tren în apropiere, traversaţi linia de cale ferată.
 

TRECERE LA NIVEL CU CALE FERATĂ
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În locurile fără barieră, trebuie să fi m şi mai atenţi şi BINE să privim  şi să ascultăm dar vine 
trenul.
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O la sfârșitul zilei, atunci când rezolvăm toate obligaţiile la şcoală și în trafic, şi în mod sigur 
ajungem acasă, prietenii mei și eu mergem la joacă. Locul care este cel mai plăcut pentru noi 
este terenul nostru de joacă, unde ne putem juca în condiții de siguranță, departe de trafic și 
toate vehiculele.
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ÎNTREBĂRILE LUI PAŽLJIVKO
PENTRU VERIFICAREA CUNOŞTINŢELOR

1. Cum se numeşte suprafaţa de trafi c pe care circulă vehiculele puternic şi rapid?
а)  Тrotuar;
b)  Carosabil.

2. Pe care suprafaţă de trafi c în localităţi se pot mişca pietonii în mod sigur?
a)  Carosabil;
b)  Тrotuar.

3. Cum se numesc locurile special marcate pe carosabil pentru trecerea pietonilor?
а)  Refugiu pentru pietoni;
b)  Trecerile pentru pietoni;
c)  Zonele de pietoni.

4. Când pe trotuar ajungi la trecerea de pietoni...
а)  Umblând lent, priveşti  dar vine vreun vehicul; 
b)  Trebuie puţin să te opreşti  pentru a privi cu atenţie la situaţia în trafi c;
c)  Trebuie să te opreşti  pentru a privii cu atenţie dar vine vreun vehicul.

5. Când stai la trotuar, cu atenţie priveşti  dar vin vehiculele...
а)  Privind odată în partea stângă şi odată în partea dreaptă;
b)  Privind prima dată în partea stângă, apoi în partea dreaptă, şi iarăşi în partea stângă;
c)  Privind prima data în partea stângă, apoi în partea dreaptă de atâtea ori cât este 

                     necesar pentru a ne convinge că nu vin autovehiculele sau că s-au oprit.

6. Când treci carosabilul la trecerea de pietoni...
а)  Fugi;
b)  Mergi cu pas normal; 
c)  Mergi lent.

                     necesar pentru a ne convinge că nu vin autovehiculele sau că s-au oprit.

45



7. Care sunt culorile semaforului pentru pietoni?
а)  Roşu şi galben;
b)  Galben şi verde;
c)  Roşu şi verde.

8. Când este aprinsă culoarea roşie la semafor pentru pietoni, atunci...
а)  Cu atenţie poţi trece peste carosabil, dacă nu se oprpie vreun vehicul;
b)  Este interzis să treci carosabilul.

9. Când este aprinsă culoarea roşie la semafor pentru pietoni, atunci...
а)  Este interzis să treci carosabilul;
b)  Poţi să treci carosabilul.

10. Când se aprinde culoarea verde la semafor pentru pietoni...
а)  Imediat începi să traversezi carosabilul;
b)  Prima dată cu atenţie priveşti în stânga şi în dreapta pentru a te convinge că nu  

                   se apropie vreun vehicul.

11. Pe drum în afara localităţii sau prin sat, dacă nu sunt trotuare sau alte suprafeţe      
       pentru mişcarea pietonilor, copii trebuie să mergă...

а)  Pe lângă carosabil, de partea dreaptă în sensul mersului;
b)  Pe lângă carosabil, de partea stângă în sensul mersului.

12. Când pe astfel de drum, copiii merg pe lângă carosabil ei trebuie să merga
а)  Doi cu doi;
b)  În grup;
c)  Unul după altul.

13. Când vizibilitatea este limitată, în apus de Soare, noaptea, în condiţii de ceaţă, ploi 
       sau ninsoare, copiii merg pe drum în afara localităţii şi...

а)  Nu este necesar să fie marcaţi;
b)  Trebuie să fie marcaţi cu marcaje de o reflecţie mare / bandă, vesta, etichetă,  

                   pandantiv ... / pentru a le face șoferiilor mai uşor să îi vadă.
14.Când la sat copiii merg cu remorca, semiremorca, trăsura...

а)  Pot se urce în ele singuri  cu condiţia că se ţin tare;
b)  Pot să urce doar în compania adulţilor în condiţii de siguranţă.
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15. Este permis copiilor să meragă cu tractorul sau maşini agricole?
а)  Este permis;
b)  Nu este permis.

16. Este permis copiilor să se apropie tractoarelor  şi maşinilor agricole puternice şi mari?
а)  Da, dacă tractoarele şi maşinile sunt excluse;
b)  Este interzis, având în vedere că aceasta este foarte periculos pentru copiii.

17. Când ieşi din autobuz care sa oprit la staţie
а)  Poţi trece  carosabilul doar în spatele autobuzului;
b)  Poţi trece  carosabilul doar în faţa autobuzului;
c)  nu este permis să traversaţi carosabilul nici în faţa nici în spatele autobuzului, ci  

                   ne îndreptăm spre trecerea de pietoni şi acolo trecem carosabilul.

18. Când traversăm strada cu mai multe benzi de trafic, iar în prima bandă de lângă 
trotuar se opreşte vehicului şi şoferul te lasă să treci peste trecerea de pietoni, tu...

а)  Imediat începi traversarea carosabilului, fiindcă şi alte vehicule din celălalte  
                   benzi se vor opri;

b)  Începi traversarea cu atenţie doar atunci când esti convins că şi în celălalte  
                   benzi nu vin vehicule sau că s-au oprit, adică că şoferi te-au văzut.

19. În cursul mersului vehicului, poţi să stai
а)  În faţă, cu centura legată;
b)  În spate, legat cu centura de siguranţă , doar când se merge în afara oraşului; 
c)  În spate, obligatoriu legat cu centura de siguranţă.

20. Când ieşiţi din vehicului oprit sau din autoturismul parcat...
а)  Ieşiţi pe uşa stângă, pe carosabil;
b)  Ieşiţi pe uşa dreaptă, pe trotuar.
 

21. Este permis pe trotuar copii să mergă cu bicicleta, trotinetul, patina cu role?
а)  Este permis;
b)  NU este permis, este periculor.
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22. Este permis ca să să joace copii  şi să alerge lângă autoturismele parcate?
а)  Da, dacă faca aceasta cu atenţie;
b)  Este interzis având în vedere că este foarte periculos, fiindcă şoferii nu pot să îi  

                   vadă de maşinile parcate.

23. Copiii se pot juca fără grijă...
а)  Pe trotuar;
b)  În străzile mici;
c)  departe de carosabil, în parcuri şi terenuri amenajate pentru joaca lor.

24. Până la câţi ani nu este permis copiilor să circule cu bicileta pe şoselele publice?
а)  Până la zece ani;
b)  Până la nouă ani;
c)  Până la 12 ani.

25. În „zona de pietoni” şi „zona de trafic lent” copii mai tineri de nouă ani...
а)  Pot să circule cu bicicleta;
b)  Pot să circule cu bicileta doar în compania persoanei mai mari de 14 ani;
c)  Pot să circule cu bicileta doar sub supravegherea persoanei mai mari de 16 ani.

26. Când o persoană adultă te cară cu bicicleta, tu stai ...
а) Pe ţeava superioară ţinându-te de ghidon;
b) În partea din spate a bicicletei, ţinându-te de şofer;
c) Pe scaunul special instalat pe bicicletă, convenit vârstei tale şi anexat bine de  

                  bicicletă.
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RĂSPUNSURILE:

1-b, 2-b, 3-b, 4-c, 5-c , 6-b, 7-c, 8-b, 9-b,10-b,
11-b,12-c, 13-b, 14-b, 15-b , 16-b, 17-c, 18-b,
19-c, 20-b, 21-b, 22-b, 23-c, 24-c, 25-c , 26-c.

ACUM EŞTI ŞI 
TU PAŽLJIVKO.
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