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Folosi\i 
`ntotdeauna 
partea dreapt[ 
a §oselei
În cazul în care nu există benzi destinate 
exclusiv pentru circulația bicicletelor, 
partea dreaptă a șoselei, cât mai aproape 
de trotuar, este cea indicată pentru a utiliza 
bicicleta. 



Respecta\i 
regulile de 

circula\ie
Există câteva reguli de bază de care trebuie să țineți cont 

când circulați pe bicicletă: respectați întotdeauna 
semnificația indicatoarelor și a marcajelor rutiere, 

culoarea semaforului (dacă nu există semafor dedicat 
pentru biciclete, urmăriți-l pe cel pentru autoturisme), 

acordați prioritate tuturor celor care au acest drept, 
inclusiv pietonilor, asigurați-vă și semnalizați întotdeauna 

când schimbați direcția de mers.



Men\ine\i 
banda de 
circula\ie
Chiar dacă există spații libere între diverse 
benzi de circulație ale unei străzi, rămâneți 
întotdeauna pe dreapta șoselei.



Evita\i s[ 
merge\i 

pe trotuar
Cu excepția cazurilor când benzile pentru 

bicicletă sunt pe trotuar, evitați să folosiți zonele 
pietonale pentru a circula cu bicicleta. 



Traversa\i 
`ntotdeauna
pe jos, pe l]ng[
biciclet[
Atunci când folosiți trecerea de pietoni, nu rămâneți pe bicicletă.
Coborâți și traversați pe lângă aceasta, urmând să vă reluați călătoria pe 
bicicletă ulterior. 



Folosirea sistemelor optice de semnalizare sau a semnalelor cu mâna sunt 
extrem de utile pentru a-i atenționa pe ceilalți în legătură cu ceea ce 

urmează să faceți. Dacă faceți un viraj, indicați cu mâna dreaptă întinsă în 
plan orizontal, respectiv stângă, direcția în care schimbați direcția de mers. 

Dacă vă opriți, ridicați mâna în plan vertical pentru a-i atenționa pe ceilalți
să încetinească. 

Semnaliza\i
din timp oprirea 

sau orice 
schimbare a 

direc\iei de mers



Atunci când sunteți pe bicicletă, este necesar să aveți echipament de 
protecție adecvat (cască, cotiere, genunchiere), pentru a reduce riscul de 
lovire în cazul unui accident.

Purta\i 
`ntotdeauna 
echipament de 
protec\ie



O asigurare de răspundere civilă vă poate ajuta dacă sunteți 
cu bicicleta și produceți, din vina voastră, un accident care 
cauzează daune altor persoane.

O asigurare de răspundere civilă legală acoperă sumele pe 
care le datorați persoanelor care au suferit pagube din vina 
voastră, în caz de daune, vătămări corporale sau deces. 
Asigurarea se poate extinde și asupra accidentelor provocate 
de copiii voștri sau de alți membri ai familiei. Polița de asigurare 
poate include și despăgubirea eventualelor cheltuieli de judecată.

Daunele produse pot fi diverse, pornind de la avarierea de 
vehicule și ajungând până la vătămarea altor persoane.

O asigurare de răspundere civilă vă ajută atât în cazul în care 
sunteți cu bicicleta, cât și cu trotineta, role, skateboard etc.

…si nu uitați: o poliță de accidente persoane, una de sănătate sau una de 
viață pot fi soluțiile cele mai bune în cazul în care vă accidentați și aveți 
nevoie de îngrijiri medicale.
Intrați pe asiguropedia.ro pentru mai multe detalii.

Pedala\i `n siguran\[


