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Carmen ISTRATE

Astfel, de la începutul anu-
lui și până la sfârșitul lunii oc-
tombrie 2018, s-au înregis-
trat pe raza județului Ilfov 677 
de accidente rutiere, din ca-
re 179 grave, 43 de morți, 159 
de răniți grav și aproape 700 de 
răniți ușor. Pe luni, cea mai ”bo-
gată” în accidente rutiere a fost 
octombrie, cu 92 de acciden-
te. Cea mai ”ghinionistă” zi este 
sâmbăta - când se produc ce-
le mai multe accidente, iar cea 
cu cele mai puține este ziua de 
duminică. Dacă vorbim de acci-
dente rutiere grave, de la înce-
putul anului 2018, în luna au-
gust s-au produs cele mai mul-
te - 25 de accidente (reprezen-
tând 14% din totalul accidente-
lor rutiere). În perioada analiza-
tă, cele mai multe accidente ru-
tiere grave au avut loc în zilele 
de joi și sâmbătă.

În luna aprilie 2018, potrivit 
șefului Serviciului Rutier, din ca-
drul IPJ Ilfov, Gabriel Onofrașc, 
accidentele rutiere s-au soldat 
cu cel mai mare număr de morți 

- 9, iar în primele 10 luni ale 
anului în curs, 94% dintre ac-
cidente s-au produs în interiorul 
localităților. Și, dacă ne referim 
la distibuția accidentelor rutie-
re, potrivit analizei, în primele 
10 luni din 2018, cele mai mul-
te accidente rutiere s-au produs 
pe raza de competență a Poliției 
Orășenești (P.O.) Voluntari (121 
accidente rutiere) și pe raza 
de competență a P.O. Otopeni 
(91 accidente rutiere). Aceleași 
poliții orășenești s-au confrun-
tat, în primele 10 luni din 2018, 
cu cele mai multe accidente ru-
tiere grave (32, respectiv 27 de 
accidente rutiere grave). 

Principalele cauze 
generatoare și 

moduri de producere 
a accidentelor 

rutiere
Cea mai frecventă cauză 

generatoare de accidente es-
te neacordarea priorității vehi-
culelor (24%). În ordinea nu-
mărului de accidente produse 
urmează cauze precum - ne-

respectarea distanței dintre 
vehicule, viteză neadaptată la 
condițiile de drum, neacordare 
de prioritate pietonilor, traver-
sarea neregulamentară a pie-
tonilor, neasigurare la schim-
barea direcției de mers etc. De 
asemenea, în primele 10 luni 
din acest an, cele mai des în-
tâlnite moduri de producere ale 
accidentelor rutiere pe raza ju-
dețului Ilfov au fost: lovire pie-
ton - 26,6% și coliziune latera-
lă - 22% din total. 41,6% din-
tre accidentele rutiere au avut 
loc pe drumuri naționale, 40% 
pe diferite străzi, 15,3% pe 
drumuri județene  și 3,1% pe 
drumuri comunale. Principalul 
drum cu probleme este Centu-
ra București, după care, ca nu-
măr de accidente rutiere pro-
duse urmează DN1, DN6, DN5, 

DN3, DN1A, DN2, DJ 101, DN7, 
DJ200 etc. În perioada analiza-
tă, pe DNCB și DN1 s-au pro-
dus 73, respectiv 57 de acci-
dente.

 Cauze și moduri  
de producere a 

accidentelor rutiere 
grave

În cazul accidentelor ru-
tiere grave, cele mai frecven-
te cauze generatoare sunt ne-
acordarea priorității vehiculelor 
(20,11%) și viteza neadaptată 
la condițiile de drum (18,4%). 
În cele 10 luni ale anului 2018, 
cel mai frecvent mod de produ-
cere a accidentelor rutiere gra-
ve întâlnit  pe raza județului Il-
fov a fost: lovire pieton,  26,2% 
din total. Jumătate dintre acci-
dentele rutiere grave au avut 
loc pe drumuri naționale, 26% 
pe diferite străzi, 22% pe dru-
muri județene și 2% pe drumuri 
comunale.

Indisciplina 
pietonilor și viteza 

neadaptată
În perioada analizată s-au 

produs 23 accidente rutiere 
grave având drept cauze gene-
ratoare indisciplina pietonilor, 

soldate cu 10 morți și 14 răniți 
grav. 95% s-au înregistrat în 
localități. Cele mai multe acci-
dente s-au produs sâmbăta, în 
jurul orelor  19.00,  prin lovire 
pieton (91,3%).

Tot în primele zece luni ale 
anului s-au produs 33 acciden-
te rutiere grave având drept 
cauză generatoare viteza nea-
daptată la condițiile de drum, 
care s-au soldat cu 8 morți și 
32 de răniți grav. Orele ce-
le mai nefaste au fost 06.00, 
09.00, 15.00, 16.00 și 21.00, 
din ziua de joi, iar în toate s-a 
produs lovire a pietonilor.

Neacordarea  
de prioritate 
vehiculelor

Din ianuarie și până la 
sfâr șitul lunii octombrie 2018  
s-au produs 36 accidente rutie-
re grave (cu 10 mai multe față 
de primele 10 luni din 2017) 
având drept cauză generatoa-
re neacordarea priorității vehi-
culelor. Acestea s-au soldat cu 
7 morți și 30 de răniți grav. 27 
de accidente rutiere s-au înre-
gistrat în localități, în zilele de 
sâmbătă, în jurul orelor 08.00, 
17.00 și/sau 19.00. Majoritatea 
accidentelor rutiere s-au produs 
prin coliziune laterală (69,4%). 

ANALIZĂ COMPARATIVĂ PENTRU PRIMELE 10 LUNI ALE ANULUI ÎN CURS, FAŢĂ DE PERIOADA SIMILARĂ A ANULUI 2017

A crescut numărul  
accidentelor rutiere grave

Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Ilfov a realizat o analiză 
a accidentelor rutiere produse pe raza județului Ilfov, pe 
primele zece luni ale anului, comparativ cu aceeași perioadă 
a anului trecut, constatând că deși, per total, numărul 
accidentelor rutiere a scăzut, cel al accidentelor rutiere grave 
a crescut. Iar dacă numărul persoanelor decedate a scăzut cu 
26% în primele 10 luni ale lui 2018, față de primele 10 luni din 
2017, numărul persoanelor rănite grav a crescut cu 10%.

Gabriel Onofrașc (centru), Șef Serviciul Rutier din cadrul IPJ Ilfov


