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SUNT ÎN JOC 1.000 DE CURSURI DE CONDUCERE ÎN SIGURANŢĂ
ÎNVĂŢAREA REGULILOR RUTIERE PENTRU
PROPRIA SIGURANŢĂ ŞI A ALTORA

Fondazione ANIA per la Sicurezza Stradale
Via di San Nicola da Tolentino, 72
00187 Roma
Tel. 06 32688784
Fax 06 91622567
Email fondazione@ania.it

FUNDAŢIA ANIA PENTRU 
SIGURANŢĂ RUTIERĂ
Fondazione ANIA per la Sicurezza Stradale este o organizaţie 
non-profi t înfi inţată în 2004 de companii de asigurări cu 
obiectivul de a contribui la reducerea numărului şi gravităţii 
accidentelor rutiere din Italia.
În ciuda tendinţei constante de  diminuare a accidentelor 
înregistrată din 2002, cifrele privind accidentele rutiere din 
Italia sunt dramatice. Numai în 2012 au fost 3.653 de persoane 
care şi-au pierdut viaţa pe stradă, dintre acestea peste 800 
având vârsta sub 30 de ani.
Pentru a răspunde cererii crescânde de siguranţă din partea 
cetăţenilor, Fundaţia iniţiază proiecte şi iniţiative concrete 
pentru sensibilizarea opiniei publice şi pentru a o educa să 
respecte codul rutier. În acelaşi timp, colaboarează cu cele 
mai importante instituţii naţionale şi locale pentru a contribui 
la rezolvarea problemelor şi pentru îmbunătăţirea structurilor 
prezente în teritoriiu.



Înscrie-te imediat:
http://driveinitaly.smaniadisicurezza.it

Pentru informaţii:

Drive in Italy este un proiect realizat de Fondazione ANIA per  
Sicurezza Stradale cu patronajul Ministerului Integrării adresat 
cetăţenilor străini în posesia unui permis de conducere valabil în 
Italia. Obiectivele iniţiativei sunt promovarea cunoaşterii normelor 
rutiere şi formarea practică pentru înfruntarea pericolelor care pot 
apărea la volan.
Străinii reprezintă o resursă importantă, însă integrarea lor este 
deseori obstrucţionată de bariere lingvistice şi culturale care 
împiedică deplina cunoaştere şi punere în practică a regulilor din 
Italia. Drive in Italy ia fi inţă pentru a facilita coeziunea cetăţenilor 
străini în ţesutul social italian plecând de la mobilitate, oferindu-le 
posibilitatea de a benefi cia de un curs de siguranţă rutieră care, dacă 
este efectuat cu succes, le va permite accesul la 1.000 de cursuri 
practice de conducere în siguranţă puse în joc de Fondazione Ania.

Cursul, complet gratuit, se compune din două părţi:

Faza 1
Formarea teoretică prin intermediul unui program de 
educaţie rutieră accesibil pe platforma de e-learning 
multilingvă dezvolatată de Fundaţie, unde va fi  posibil să 
se urmărească lecţii nu numai în italiană ci şi în engleză, 
albaneză, română, arabă şi chineză pentru a se favoriza 

o mai bună înţelegere şi pentru cei care nu stăpânesc limba italiană. 
Scopul este cel de creştere a cunoaşterii codului rutier şi de sensibilizare 
a şoferilor privind diferitele comportamente care trebuie asumate pe 
baza contextului în care se deplasează (urban, extraurban).

Subiectele discutate sunt următoarele:
 

• Codul rutier
• Comportamentele responsabile
• Măsuri pentru a conduce vehicule mai sigure şi efi ciente
• Poziţia de condus şi utilizarea corectă a comenzilor
• Informaţii de primă intervenţie în caz de accidente
• Permisul de conducere în Italia
• Eco drive
• Referiri privind sănătatea şi bunăstarea la volan

Număr verde: 800 433 466

driveinitaly@smaniadisicurezza.it

Formarea practică a cursurilor de conducere în siguranţă 
pe care le va pune Fondazione ANIA la dispoziţie pentru 
cele mai bune 1.000 de persoane dintre cele care au 
efectuat cu succes Faza 1 a formării teoretice.
Cursurile, care vor avea obiectivul de a învăţa tehnicile 

pentru înfruntarea situaţiilor de risc pe stradă şi pentru îmbunătăţirea 
propriilor abilităţi la volan, se vor desfăşura pe trei circuite diferite, 
unul în Nord, unul în Centru şi unul în Sudul Italiei pentru a permite 
tuturor să ajungă uşor la autodrom.

Pe timpul probelor practice participanţii vor înfrunta anumite 
situaţii şi se vor confrunta cu diferite pericole: 

• Poziţie de condus la volan
• Slalom printre obstacole la distanţă diferenţiată
• Frânare cu sau fără ABS
• Intrare în curbă
• Frânare de urgenţă pentru evitarea unui obstacol
• Derapare controlată

Faza 2


