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PRELIMINARII

Curriculum-ul Securitatea traficului rutier este documentul normativ prin-
cipal al respectivei discipline şcolare, care are menirea de a introduce în şcoli pro-
movarea cunoştinţelor adecvate, vizînd regulile de circulaţie pe drumurile publice, 
formarea de atitudini şi deprinderi indispensabile unui comportament responsabil, 
civilizat a „micilor pietoni”.

Este elaborat  în corespundere cu Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova 
nr. 697 din 22.06.2006, în baza Regulamentului circulaţiei rutiere, aprobat prin Ho-
tărîrea Guvernului Republicii Moldova Nr. 713 din 27.07.1999, alte legi şi acte în 
domeniu.

Curriculum-ul Securitatea traficului rutier este introdus ca un curs opţional 
pentru clasele I-IX în baza ordinului  Ministerului Educaţiei şi Tineretului nr. 60 din 
24 iulie 2006.

Curriculum-ul Securitatea traficului rutier constituie instrumentul de bază 
pentru învăţătorii claselor primare şi profesorii de la clasele gimnaziale în proiec-
tarea şi realizarea efectivă a procesului de educaţie din  perspectiva dezvoltării ar-
monioase a personalităţii elevului, a stării lui de bine şi a unei calităţi superioare a 
vieţii.

Documentul include reperele conceptuale, sistemul de obiective generale ale 
disciplinei Securitatea traficului rutier, structurarea şi corelarea pe clase a obiec-
tivelor de referinţă şi a tipurilor activităţilor de învăţare, sugestii metodologice şi 
sugestii de evaluare, conţinuturi recomandate, bibliografie.

Cadrul didactic poate utiliza şi armoniza informaţia în funcţie de dezvoltarea 
psihosomatică a elevilor şi de particularităţile locale.

În acelaşi timp, Curriculum-ul se adresează părinţilor, elevilor şi întregii co-
munităţi.

Scopul disciplinei: formarea la elevii din învăţămîntul preuniversitar a com-
petenţelor de securitate la trafic, precum şi promovarea unei culturi de igienă a stră-
zii.

OBIECTIVELE GENERALE

Obiectivele urmărite  în cadrul disciplinei Securitatea traficului rutier vi-
zează la nivel de :

Cunoaştere:
- cunoaşterea regulilor de circulaţie pe drumurile publice;
-  cunoaşterea mijloacelor de reglementare a circulaţiei rutiere;
- cunoaşterea regulilor de prim ajutor în caz de accident.
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Aplicare:
- dezvoltarea proceselor psihice: senzaţia, percepţia, reprezentările, memoria,  

gândirea, imaginaţia, atenţia, limbajul necesar unui participant la trafic;
- dezvoltarea abilităţilor de analiză şi apreciere a semnificaţiei semnalelor cir-

culaţiei rutiere; 
- formarea deprinderilor de comportament civilizat/regulamentar, de disciplină 

şi securitate la trafic (pe drumurile publice şi în mijloacele de transport);
- respectarea regulilor de circulaţie pe drumurile publice.

Integrare:
- prevenirea accidentelor şi a comportamentelor cu risc pentru sănătate;
- promovarea normelor de igienă a străzii;
- stimularea acţiunilor practice la respectarea regulilor de circulaţie pe drumuri-

le publice şi în mijloacele de transport.

Obiective-cadru:

I. Cunoaşterea sensului şi semnificaţia unor concepte şi norme din sfera traficu-
lui  rutier.

II. Exersarea şi aplicarea normelor de igienă a străzii.
III. Formarea şi dezvoltarea unor atitudini şi comportamente adecvate privind 

respectarea regulilor de circulaţie pe drumurile publice şi în mijloacele de 
transport.
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CLASA I

Obiectiv-cadru I. Cunoaşterea sensului şi semnificaţia unor concepte şi norme
din sfera traficului rutier

Obiective de referinţă Activităţi de învăţare
La sfîrşitul clasei I elevul va fi capabil:
1.1. să identifice marcajul rutier: „Trecere
pentru pietoni” – „Zebra”;
1.2. să conştientizeze necesitatea respec-
tării regulilor de circulaţie pentru sănăta-
tea şi viaţa omului.

- dialog despre regulile de circulaţie; 
- exerciţii-joc, utilizînd mulaje, planşe, 

imagini privind semnele de circulaţie;
- exerciţii de recunoaştere pe bază de 

imagini a semnelor de circulaţie;

Obiectiv-cadru II.  Exersarea şi aplicarea normelor de igienă a străzii
2.1. să distingă cele mai periculoase locu-
ri, în care pietonii pot fi expuşi accidente-
lor de circulaţie;
2.2. să conştientizeze situaţii referitor la 
locurile din jurul casei/şcolii, unde pot 
organiza diferite jocuri de grup fără a fi
expuşi accidentelor.

- activităţi practice, excursii in cartier, 
pe stradă/drum, ce vor stabili cele mai 
periculoase locuri în care pietonii pot fi
expuşi frecvent accidentelor de circu-
laţie;

- comentarea celor mai frecvente încăl-
cări ale regulilor de circulaţie  de către 
participanţii la trafic;

- exemple de observare în cadrul excur-
siilor a locurilor periculoase pentru 
joacă din jurul şcolii/casei, din cartier;

- filme didactice despre locurile unde
copiii au dreptul şi unde nu au dreptul 
să se plimbe cu bicicleta, trotineta;

- elaborarea, în grupuri, a unor reguli de 
comportament pe stradă.

Obiectiv-cadru III. Formarea şi dezvoltarea unor atitudini şi comportamente 
adecvate privind respectarea regulilor de circulaţie pe drumurile publice şi în 

mijloacele de transport
3.1. să recunoască comportamentele sănă-
toase şi cele de risc pe drumurile publice 
şi în mijloacele de transport;
3.2. să-şi formeze reprezentări corecte 
despre regulile de circulaţie pe drumurile 
publice şi în mijloacele de transport.

- discuţii cu agentul de circulaţie (echi-
pat regulamentar) pe tema „Rolul se-
maforului electric la dirijarea circula-
ţiei participanţilor la trafic, în special a
pietonilor”;

- exerciţii practice în echipă privind în-
suşirea traversării intersecţiilor în con-
formitate cu prescripţiile semnelor de 
circulaţie rutieră;

- autoevaluarea comportamentului pro-
priu pe drumurile publice şi în mijloa-
cele de transport.
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Conţinuturi recomandate

* Noţiuni despre drumul public şi circulaţie
- Drumul public.
- Participanţii la circulaţie: pietonul, şoferul, călătorul.
- Circulaţia rutieră.

* Reguli de circulaţie rutieră şi mijloace de reglementare a 
circulaţiei la trafic

- Cum circulăm?
- Circulaţia regulamentară a pietonilor.
- Cauzele ce duc la accidentul de circulaţie.

* Cine ne ajută să ne ferim de accidente
- Agentul de circulaţie.
- Semaforul electric.
- Mijloace de semnalizare a circulaţiei rutiere.
- Marcaj rutier „Trecerea pentru pietoni” – „Zebra”.

* Reguli de circulaţie în timpul jocurilor şi mersului pe bicicletă
- Unde ne jucăm?
- Jocuri periculoase.
- Cum şi unde învăţăm mersul pe bicicletă.

CLASA A II-A

Obiectiv-cadru I. Cunoaşterea sensului şi semnificaţia unor concepte şi norme
din sfera traficului rutier

Obiective de referinţă Activităţi de învăţare
La sfîrşitul clasei a II-a, elevul va fi ca-
pabil:
1.1. să descrie destinaţia părţilor compo-
nente ale unui drum public şi modul de 
utilizare a acestora de către participanţii 
la trafic;
1.2. să argumenteze rolul şi importanţa 
circulaţiei regulamentare pe un drum pu-
blic pentru sănătatea şi viaţa pietonului.

- excursii în cartier;
- discuţii în grup despre necesitatea res-

pectării regulilor de circulaţie pe dru-
murile publice de către pietoni; 

- comentarii şi explicaţii referitor la re-
glementarea circulaţiei pietonilor;

- vizionarea filmelor didactice  în scopul
cunoaşterii particularităţilor drumurilor 
publice şi criteriile lor de clasificare.
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Obiectiv-cadru II.  Exersarea şi aplicarea normelor de igienă a străzii
2.1. să utilizeze adecvat principalele sem-
ne de circulaţie adresate pietonilor/bici-
cliştilor;
2.2. să respecte regulile de circulaţie a 
pietonilor pe trotuar şi pe acostament.

- observaţii, discuţii cu referire la sem-
nele de circulaţie rutieră (indicatoare, 
marcaje);

- analiza unor situaţii privind circulaţia 
pe un drum public fără trotuar;

- studiu de caz;
-  recunoaşterea după imagini a deosebi-

rilor dintre semaforul electric universal 
şi semaforul electric pentru pietoni;

- exerciţii de dialog în baza unor situaţii 
reale sau imaginare. 

Obiectiv-cadru III. Formarea şi dezvoltarea unor atitudini şi comportamente 
adecvate privind respectarea regulilor de circulaţie pe drumurile publice şi în 

mijloacele de transport
3.1. să-şi formeze opinii referitor la  sem-
nificaţia semnalelor de circulaţie pentru
asigurarea sănătăţii şi vieţii participanţi-
lor la trafic;
3.2. să aplice conştient unele reguli de 
circulaţie pe drumurile publice cu şi fără 
trotuar.

- exerciţii pe terenul şcolii (loc special 
amenajat şi semnalizat), pe străzile /
drumurile din cartier, referitor la regu-
lile de traversare a intersecţiilor dirijate 
de semaforul electric universal;

- exerciţii de dialog pe tema prescripţiilor 
semnalelor semaforului electric pentru 
pietoni la traversarea intersecţiilor; 

- elaborarea unei liste a regulilor de cir-
culaţie pe drumurile publice cu şi fără 
trotuar;

- exerciţii de luare a deciziilor;
- concurs de creaţie: „Numeşte/desenea-

ză semnele de circulaţie pe care le vezi 
venind spre şcoală”. 

Conţinuturi recomandate

* Noţiuni despre drumul public şi circulaţia rutieră
- Clasificarea drumurilor publice.
- Componentele de bază ale drumurilor publice.
- Modul de utilizare, de către participanţii la trafic, a segmentelor de bază ale

unui drum public.
- Rolul circulaţiei rutiere regulamentare pentru sănătatea şi viaţa participanţilor 

la trafic.



88

* Reguli de circulaţie şi mijloace de reglementare la trafic
- Circulaţia pietonilor pe drumurile cu şi fără trotuar.
- Semnalele agentului de circulaţie.
- Elemente noi despre semaforul electric.
- Indicatoare rutiere de informare/orientare şi restricţie pentru pietoni/biciclişti.
- Marcaje rutiere.

* Respectarea regulilor de circulaţie la traversarea intersecţiilor şi 
în mijloacele de transport public

- Traversarea regulamentară a drumurilor publice şi a străzilor.
- Traversarea străzilor late - „Insula de refugiu”.
- Mijloacele de transport public: reguli de circulaţie şi staţionare.
- Principii comportamentale în mijloacele de transport public: Tu eşti călător/

pasager.

CLASA A III-A
Obiectiv-cadru I. Cunoaşterea sensului şi semnificaţia unor concepte şi norme

din sfera traficului rutier
Obiective de referinţă Activităţi de învăţare

La sfîrşitul clasei a III-a, elevul va fi capabil:
1.1. să denumească mijloacele de regle-
mentare a circulaţiei rutiere, rolul prioritar 
al agentului de circulaţie la reglementarea 
traficului rutier;
1.2. să respecte regulile de circulaţie în 
timpul călătoriei în autoturism.

- completarea de fişe;
- studii de caz privind determinarea axei 

drumului public, a drumului cu un sin-
gur sens de circulaţie; 

- discuţii dirijate de către agentul de cir-
culaţie despre mijloacele de reglemen-
tare a circulaţiei: semnalele agentului 
de circulaţie, semnalele semaforului 
electric; indicatoarele rutiere şi marca-
jele rutiere. 

Obiectiv-cadru II.  Exersarea şi aplicarea normelor de igienă a străzii
2.1. să demonstreze priceperi de traversa-
re regulamentară a  intersecţiilor dirijate 
cu ajutorul semafoarelor electrice;
2.2. să argumenteze deciziile personale în 
diverse situaţii ale străzii. 

- activităţi practice privind deosebirile 
caracteristice dintre cele două sema-
foare electrice: universal şi pentru pie-
toni, principiile de „citire” şi înţelegere 
a semnalelor lor; particularităţile pune-
rii în aplicare şi funcţionarii semaforu-
lui electric pentru pietoni;

- dialog despre rolul indicatoarelor rutie-
re în reglementarea circulaţiei rutiere;  

- studii de caz privind semnificaţia mar-
cajelor rutiere în dirijarea circulaţiei 
participanţilor la trafic.
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Obiectiv-cadru III. Formarea şi dezvoltarea unor atitudini şi comportamente 
adecvate privind respectarea regulilor de circulaţie pe drumurile publice şi în 

mijloacele de transport
3.1. să manifeste convingere în respecta-
rea regulilor de traversare regulamentară a  
intersecţiilor şi a străzilor nedirijate;
3.2. să aplice adecvat regulile de circulaţie 
pe drumurile publice din afara localităţilor 
fără a se expune pericolelor de  acciden-
te.

- discuţii în grup  despre modul de  tra-
versare a intersecţiilor şi a străzilor ne-
dirijate;

- miniproiecte;
- exerciţii de simulare privind respecta-

rea regulilor de circulaţie pe drumurile 
publice şi în mijloacele de transport;

- problematizarea unor situaţii concrete;
- exerciţii de luare a deciziilor referitor 

la regulile de circulaţie pe drumurile 
publice şi în mijloacele de transport.

Conţinuturi recomandate

* Elemente noi despre drumul public şi mijloacele de reglementare 
a circulaţiei

- Sens de circulaţie, axa drumului, banda de circulaţie.
- Agentul de circulaţie – element de bază în sistemul de reglementare a circula-

ţiei.
- Intersecţii cu circulaţie dirijată şi nedirijată.
- Intersecţii dirijate cu ajutorul semafoarelor electrice.

* Indicatoarele rutiere şi marcajele rutiere
- Semnificaţia indicatoarelor rutiere şi clasificarea lor.
- Indicatoare rutiere şi marcaje rutiere aplicate la semnalizarea staţiilor mijloa-

celor de transport public.

* Reguli de traversare a drumurilor publice nedirijate şi de 
circulaţie în afara localităţilor

- Traversarea intersecţiilor şi a străzilor cu circulaţia nedirijată.
- Circulaţia regulamentară a pietonilor pe drumurile publice în afara localităţi-

lor.

* Traversări imprudente şi periculoase 
* Reguli de comportare în timpul călătoriei în autoturism
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CLASA A IV-A

Obiectiv-cadru I. Cunoaşterea sensului şi semnificaţiei unor concepte şi norme 
din sfera traficului rutier

Obiective de referinţă Acţiuni de învăţare
La sfîrşitul clasei a IV-a, elevul va fi ca-
pabil: 
1.1. să explice cele mai frecvente cauze 
ale accidentelor de circulaţie;
1.2. să manifeste un comportament res-
ponsabil privind regulile de circulaţie pe 
străzi şi şosele.

- discuţii de grup privind respectarea re-
gulilor de circulaţie pe drumurile pu-
blice cu mai multe benzi pe sens;

- concursuri: „Hai la drum, dar nu ori-
cum!”;

- exerciţii de rezolvare a unor situaţii pro-
blemă privind circulaţia pe şosele/drumuri 
în afara localităţilor; stabilirea şi alegerea 
drumurilor laterale/potecilor ce urmează a 
fi folosite pentru a exclude accidentele de
circulaţie;
- rebus.

Obiectiv-cadru II.  Exersarea şi aplicarea normelor de igienă a străzii
2.1. să respecte regulile de circulaţie a 
pietonilor la treceri aeriene şi treceri sub-
terane;
2.2. să aplice adecvat regulile de circulaţie 
cu bicicleta în grup.

- exerciţii de rezolvare a unor situaţii 
problemă  privind deprinderile practice 
de trecere a  drumurilor de fier pe po-
duri (treceri aeriene), tuneluri (treceri 
subterane); 

- activităţi practice privind trecerea ae-
riană/subterană şi prin pasaje de nivel;

-  activităţi practice privind circulaţia cu 
bicicleta în grup.

Obiectiv-cadru III. Formarea şi dezvoltarea unor atitudini şi comportamente 
adecvate privind respectarea regulilor de circulaţie pe drumurile publice şi în 

mijloacele de transport
3.1. să demonstreze priceperi de traversa-
re regulamentară  pe drumurile publice pe 
timp de noapte şi în condiţii cu vizibilitate 
redusă;
3.2. să manifeste un comportament res-
ponsabil pe drumurile publice şi în mij-
loacele de transport.

- discuţii de grup despre circulaţia pe 
drumurile publice pe timp de noapte şi 
în condiţii cu vizibilitate redusă (ceaţă, 
ploi);

- miniproiecte;
- întocmirea de portofolii;
- exerciţii de rezolvare a unor situaţii 

problemă privind respectarea regulilor 
de circulaţie pe drumurile publice şi în 
mijloacele de transport;

- studiul unor statistici medicale asupra 
nerespectării regulilor de circulaţie pe 
drumurile publice şi în mijloacele de 
transport.
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Conţinuturi recomandate

* Hai la drum, dar nu oricum!
- Jocuri periculoase.
- Circulaţia regulamentară în grup pe străzi şi şosele.
- Reguli de circulaţie pe drumurile publice pe timp de noapte şi în situaţiile cu 

vizibilitate redusă.

* Circulaţia pietonilor în apropierea căilor ferate şi traversarea 
regulamentară a drumurilor de fier

- Mijloace de reglementare a circulaţiei în apropierea căilor ferate.
- Semnalele/indicatoarele rutiere aplicate la trecerile la nivel cu o cale ferată.
- Modalităţi de trecere/traversare a căilor ferate.
- Clasificarea pasajelor la trecerea la nivel cu o cale ferată.

* Călătoria în transportul public de pasageri
- Reguli privind aşteptarea în staţie a mijloacelor de transport  public.
- Etica comportării călătorului/pasagerului în mijloacele de transport public.

* Tu eşti şofer – reguli pentru biciclişti 
* Cum trebuie echipată regulamentar bicicleta 
* Cum şi unde circulăm cu bicicleta. Unde ne jucăm 
* Cu prietenii în excursie (studiu de caz).
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CLASA A V-A

Obiectiv-cadru I. Cunoaşterea sensului şi semnificaţiei unor concepte şi norme
din sfera traficului rutier

Obiective de referinţă Activităţi de învăţare
La sfîrşitul clasei a V-a, elevul va fi ca-
pabil:
1.1. să explice noţiunea de circulaţie pie-
tonală regulamentară, cauzele producerii 
accidentelor de circulaţie;
1.2. să identifice spaţiul de frînare a auto-
vehiculului în dependenţă de viteza lui de 
deplasare şi starea îmbrăcămintei drumu-
lui (adeverinţa).

- vizionarea de filme didactice, jocuri pe
calculator privind însuşirea şi respecta-
rea regulilor de circulaţie exemplară pe 
trotuar, la traversarea intersecţiilor şi a 
drumurilor publice cu circulaţie dirijată 
şi nedirijată;

- discuţii despre cele mai frecvente cau-
ze ale accidentelor de circulaţie în care 
sunt implicaţi pietonii;

- interpretarea unor scenarii, piese, roluri 
cu conţinut specific;

- elaborarea de proiecte.
Obiectiv-cadru II.  Exersarea şi aplicarea normelor de igienă a străzii

2.1. să aplice regulile de urcare/coborîre 
şi de călătorie în autocamioane;

2.2. să şofeze regulamentar la volanul bi-
cicletei.

- discuţii dirijate, activităţi practice pe 
terenul pentru sport privind însuşirea 
deprinderilor urcare/coborâre pe scară 
în /din autocamion;

- exerciţii pe calculator;
- concursuri privind însuşirea regulilor 

de circulaţie de către biciclişti.
Obiectiv-cadru III. Formarea şi dezvoltarea unor atitudini şi comportamente 
adecvate privind respectarea regulilor de circulaţie pe drumurile publice şi în 

mijloacele de transport
3.1. să aprecieze semnificaţia semnalelor
luminoase şi a celor sonore ale condu-
cătorului auto la asigurarea securităţii la 
trafic;
3.2. să ia decizii responsabile/corecte 
în situaţii de traversare regulamentară 
a străzilor în apropierea staţiilor pentru 
mijloacele de transport public. 

- exerciţii de identificare a semnalelor 
luminoase (culoarea acestora) şi ceda-
rea drumului vehiculului ce execută o 
misiune urgentă: salvarea, poliţia, auto 
pentru stingerea incendiilor; 

- discuţii dirijate, activităţi practice în 
grup privind traversarea regulamentară 
a străzilor în apropierea staţiilor pentru 
mijloacele de transport public;

- formularea şi rezolvarea de situaţii- pro-
blemă privind traversarea regulamenta-
ră a străzilor în apropierea staţiilor pen-
tru mijloacele de transport public.
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Conţinuturi recomandate

* Noţiuni despre drumul public şi circulaţia regulamentară
- Ce prevede o circulaţie pietonală regulamentară.
- Cauzele accidentelor de circulaţie.

* Elemente noi despre proprietăţile tehnice ale mijloacelor de 
transport

- Spaţiul de frînare a autovehiculului în raport cu viteza lui de deplasare şi sta-
rea îmbrăcămintei drumului (aderenţa).

- Semnalele luminoase şi cele sonore ale conducătorilor auto.
- Mijloacele de transport cu destinaţie specială.
* Reguli de circulaţie pentru pietoni/călători/biciclişti

- Călătoria în mijloacele de transport public.
- Călătoria în autocamioane.
- Circulaţia pietonilor în apropierea căilor ferate.
- Circulaţia cu bicicleta pe drumurile publice.

* O călătorie în grup în mijloacele de transport public: autobuz, 
autocamion

CLASA A VI-A

Obiectiv-cadru I. Cunoaşterea sensului şi semnificaţiei unor concepte şi norme 
din sfera traficului rutier

Obiective de referinţă Activităţi de învăţare
La sfîrşitul clasei a VI-a, elevul va fi ca-
pabil:
1.1. să descrie factorii ce îi protejează  pe 
participanţii la trafic de accidente de cir-
culaţie;
1.2. să respecte cu stricteţe semnalele 
agentului de circulaţie.

- formularea şi rezolvarea de situaţii 
problemă; 

- discuţii în cadrul activităţilor de grup 
cu participarea agentului de circulaţie  
(echipat regulamentar);

- realizarea de portofolii tematice.

Obiectiv-cadru II.  Exersarea şi aplicarea normelor de igienă a străzii
2.1. să circule regulamentar pe drumurile 
publice;
2.2. să respecte regulile de circulaţie la 
traversarea drumurilor publice cu circula-
ţia nedirijată şi dirijată.

- concursuri, activităţi practice pe te-
renul pentru sport cu scopul formării 
deprinderilor de circulaţie regulamen-
tară;

- excursii în cadrul activităţilor de grup 
cu biciclete; 

- concursuri pentru acumularea expe-
rienţei de circulaţie pe pistele pentru 
biciclişti şi de traversare regulamenta-
ră a drumurilor publice.
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Obiectiv-cadru III. Formarea şi dezvoltarea unor atitudini şi comportamente 
adecvate privind respectarea regulilor de circulaţie pe drumurile publice şi în 

mijloacele de transport
3.1. să identifice nevoia de ajutor şi să
acorde primul ajutor în cazul unor urgenţe 
medicale simple;
3.2. să se implice în activităţi de prevenire 
ale accidentelor de circulaţie.

- măsuri de prim ajutor în caz de acci-
dent de circulaţie;

- discuţii dirijate despre prevenirea ac-
cidentelor de circulaţie; 

-  confecţionarea de pliante, planşe ş.a.;
- realizarea de proiecte;
- elaborarea de mesaje.

Conţinuturi recomandate

* Noţiuni despre drumul public şi circulaţia rutieră
- Cine ne ajută să ne ferim de accidentele de circulaţie: semaforul electric, in-

dicatoarele rutiere şi marcajele rutiere.
- Rolul prioritar al agentului de circulaţie la reglementarea traficului rutier.

* Regulamentul de circulaţie şi mijloacele de reglementare la trafic
- Traversarea de către pietoni a drumurilor publice cu circulaţia nedirijată şi 

dirijată.
- Noi cerinţe la circulaţia bicicliştilor.
- Reguli la circulaţia în grup a bicicliştilor.

* Jocuri periculoase 
* Unele cauze ale accidentelor de circulaţie şi urmările lor 
* Primul ajutor în caz de  accidente de circulaţie.



1515

CLASA A VII-A

Obiectiv-cadru I. Cunoaşterea sensului şi semnificaţiei unor concepte şi norme
din sfera traficului rutier 

Obiective de referinţă Activităţi de învăţare
La sfîrşitul clasei a VII-a, elevul va fi ca-
pabil:
1.1. să identifice prescripţiile semnalelor
luminoase ale semaforului electric (uni-
versal şi în exclusivitate pentru pietoni) în 
timpul circulaţiei pe drumurile publice;
1.2. să intervină eficient în situaţiile pro-
blemă din sfera traficului rutier.

- dezbaterea unor situaţii problemă 
privind nerespectarea  prescripţiilor 
semnalelor luminoase ale semaforului 
electric;

- activităţi practice în grup, exerciţii la 
calculator, observaţii individuale pri-
vind semnificaţia semnalelor luminoa-
se ale semafoarelor electrice la desfă-
şurarea regulamentară a traficului;

- realizarea de portofolii, pliante.
Obiectiv-cadru II.  Exersarea şi aplicarea normelor de igienă a străzii

2.1. să traverseze regulamentar străzile cu 
mai multe benzi de circulaţie pe sens şi 
„Insula de refugiu”;
2.2.să circule şi să traverseze, regulamen-
tar, intersecţiile dirijate de agentul de cir-
culaţie.

- discuţii dirijate, concursuri, activităţi 
practice privind traversarea regula-
mentară a străzilor largi;

- joc de rol;
- -excursii pe drumurile publice pentru 

însuşirea circulaţiei regulamentare la 
volanul bicicletei.

Obiectiv-cadru III. Formarea şi dezvoltarea unor atitudini şi comportamente 
adecvate privind respectarea regulilor de circulaţie pe drumurile publice şi în 

mijloacele de transport
3.1. să manifeste un comportament regu-
lamentar în timpul circulaţiei pe drumuri-
le publice;
3.2. să analizeze efectele unor comporta-
mente neadecvate ale pietonilor pe dru-
murile publice.

- activităţi practice, discuţii dirijate des-
pre necesitatea stabilirii unor raporturi 
de stimă reciprocă între pieton şi şofer 
ca o condiţie a securităţii la trafic;

- exerciţii de luare a deciziilor şi de ana-
liză  a consecinţelor nerespectării regu-
lilor de circulaţie;

- realizarea unor interviuri  privind efec-
tele unor comportamente neadecvate 
ale pietonilor pe drumurile publice.
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Conţinuturi recomandate

* Clasificarea drumurilor publice
- Reţeaua de drumuri publice a Republicii Moldova.
- Elemente noi despre părţile componente ale drumului public şi locurile peri-

culoase ale lui.

* Mijloace de reglementare a traficului rutier
- Rolul agentului de circulaţie în sistemul rutier.
- Informaţii noi despre principiile de clasificare şi exploatarea indicatoarelor

rutiere.
- Marcajele rutiere: clasificarea şi rolul lor în regulamentarea, regulamentarea

circulaţiei.

* Inportanţa semnalelor luminoase şi a celor sonore la trafic
- Semnalele luminoase ale semaforului electric (universal şi pentru pietoni).
- Semnalele luminoase şi sonore la trecerile la nivel cu o cale ferată.
- Dispozitivele de iluminare, semnalizare luminoasă şi de avertizare sonoră ale 

vehiculului – în serviciul securităţii la trafic.

* Relaţia pieton-şofer: aspecte ale comportamentului regulamentar. 
* Încă o dată despre echiparea bicicletei şi regulile de circulaţie la 
volanul ei pe drumurile publice.

CLASA A VIII-A
Obiectiv-cadru I. Cunoaşterea sensului şi semnificaţia unor concepte şi norme

din sfera traficului rutier
Obiective de referinţă Activităţi de învăţare

La sfîrşitul clasei a VIII-a, elevul va fi ca-
pabil:
1.1. să identifice semnele distinctive ale
autovehiculelor  de înmatriculare şi a ce-
lor conduse de şoferi/conducători cu han-
dicap, conducător-medic etc.
1.2. să diferenţieze  noţiunea de accident 
de circulaţie şi noţiunea de situaţia excep-
ţională în timpul circulaţiei.

- discuţii dirijate de către agentul de circu-
laţie, concursuri, exerciţii privind cunoaş-
terea şi „citirea” semnelor distinctive (de 
înmatriculare) ale autovehiculelor.

- conversaţii realizate de către agentul de 
circulaţie, exerciţii în grup, despre sem-
nele distinctive instalate pe  vehiculele 
conduse de şoferi/conducători: surdo-
muţi, invalizi începători, medici, etc. 
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Obiectiv-cadru II.  Exersarea şi aplicarea normelor de igienă a străzii
2.1. să respecte cu stricteţe regulile de cir-
culaţie pe drumurile publice;
2.2. să acorde primul ajutor în cazul acci-
dentelor de circulaţie.

- exerciţii de însuşire a unor deprinderi 
privind comportamentul regulamentar 
în timpul circulaţiei pe drumurile publi-
ce;

- exerciţii de luare a deciziilor şi de ana-
liză a consecinţelor accidentelor de cir-
culaţie în care sînt implicaţi pietoni/co-
pii;

- participarea la concursuri pe tema„Se-
curitatea la trafic  înseamnă viaţă”.

Obiectiv-cadru III. Formarea şi dezvoltarea unor atitudini şi comportamente 
adecvate privind respectarea regulilor de circulaţie pe drumurile publice şi în 

mijloacele de transport
3.1. să evalueze pericolul accidentelor şi 
situaţiilor excepţionale pentru starea de 
sănătate;
3.2. să aprecieze funcţiile serviciilor de 
stat pentru situaţiile excepţionale şi pro-
tecţie civilă.

- discuţii dirijate de către agentul de cir-
culaţie;

-  vizionarea filmelor didactice;
- analiza unor cazuri de „accidente de 

circulaţie” şi „situaţii excepţionale” 
prezentate în mass-media;

- realizarea de postere, afişe;
- proiecte comunitare în şcoală privind 

pericolul accidentelor şi situaţiilor ex-
cepţionale pentru starea de sănătate.

Conţinuturi recomandate
* Mijloace de identificare şi modalităţi de semnalizare a unor vehicule
* Spaţiul de frînare şi de oprire a vehiculelor în situaţiile de urgenţă
* Pietonul şi şoferul/conducătorul de vehicul: comportament 
regulamentar şi respect reciproc
* Biciclistul şi ceilalţi participanţi la trafic
* Cauzele şi urmările accidentelor de circulaţie
* Situaţii excepţionale în timpul circulaţiei 
* Primul ajutor acordat în cazul accidentelor de circulaţie  
* Serviciile de stat pentru situaţii excepţionale la trafic.
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CLASA A IX-A

Obiectiv-cadru I. Cunoaşterea sensului şi semnificaţia unor concepte şi norme
din sfera traficului rutier

Obiective de referinţă Activităţi de învăţare
La sfîrşitul clasei a IX-a, elevul va fi ca-
pabil:
1.1. să explice prevederile generale ale 
documentului de bază ce reglementează 
circulaţia rutieră: „Regulamentul circula-
ţiei rutiere”;
1.3. să analizeze consecinţele infracţiu-
nilor şi contravenţiilor administrative în 
raport cu RCR.

- studiu de caz (comunicări din presă, 
experienţa proprie);

- realizarea de pliante;
- dezbaterea unor situaţii problemă, în 

care nu se respectă „Regulamentul cir-
culaţiei rutiere”;

- interviuri cu specialiştii în domeniu.

Obiectiv-cadru II.  Exersarea şi aplicarea normelor de igienă a străzii
2.1. să execute semnalele emise de agen-
tul de circulaţie;
2.2. să respecte prescripţiile semnalelor 
agentului de cale ferată.

- excursii, concursuri privind semnalele 
semaforului electric şi ale lămpii cu lu-
mină galbenă intermitentă (cliper);

- activităţi practice pe terenul pentru 
sport, discuţii dirijate pentru însuşirea 
şi executarea semnalelor agentului de 
circulaţie; 

- realizarea de pliante.
Obiectiv-cadru III. Formarea şi dezvoltarea unor atitudini şi comportamente 
adecvate privind respectarea regulilor de circulaţie pe drumurile publice şi în 

mijloacele de transport
3.1. să respecte regulile de circulaţie 
pe drumurile publice şi în mijloacele de 
transport public;
3.2. să intervină eficient în situaţiile pro-
blemă din domeniul traficului rutier.

- realizarea de pliante; 
- activităţi practice pe calculator privind 

respectarea de către elevi a regulilor 
de  circulaţie pe drumurile publice şi în 
mijloacele de transport public;

- exerciţii de luare a deciziilor şi de ana-
liză a nerespectării regulilor de circula-
ţie la volanul unei biciclete, scuter;

- realizarea de materiale informative.
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Conţinuturi recomandate

* Sistemul de organizare şi dirijare a traficului rutier 
* Explicarea, definirea unor noţiuni de bază din legislaţia rutieră

- Participanţii la trafic.
- Drumul public.
– Reţeaua drumurilor publice.

* Infracţiuni şi contravenţii la Regulamentul circulaţiei rutiere 
* Mijloacele de reglementare şi dirijare a circulaţiei pe drumurile 
publice

- Indicatoare pentru circulaţie.
- Marcaje.
- Semnalele semaforului electric şi ale lămpii electrice cu lumină galbenă in-

termitentă (cliperului).
- Semnalele luminoase şi sonore ale conducătorilor de vehicule.
- Semnalele făcute de agentul de circulaţie.
- Semnalele agentului de cale ferată.
* Regula generală a deplasării, ordinea şi viteza de circulaţie a 
vehiculelor
* Manevrele executate de vehicule pe drumurile publice
* Reguli de circulaţie a vehiculelor cu tracţiune animală, a celor 
împinse sau trase cu mîna
* Circulaţia pietonilor şi a călătorilor
* Circulaţia bicicliştilor 
* Instruirea conducătorilor auto. Permisul de conducere.
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SUGESTII METODOLOGICE

Disciplina „Securitatea traficului rutier” presupune o racordare optimă a 
arsenalului metodologic la obiectivele şi conţinutul acesteia. 

Principiile metodologice ale disciplinei „Securitatea traficului rutier”:
1. Principiul însuşirii conştiente şi active a cunoştinţelor preconizează că orice 

activitate de instruire trebuie astfel organizată încît elevii să înţeleagă motive-
le respectării regulilor de circulaţie, iar însuşirea cunoştinţelor să fie rezultatul
efortului propriu al celor antrenaţi în procesul de instruire.

2. Principiul legăturii teoriei cu practica indică ca prezentarea cunoştinţelor 
din cadrul disciplinei „Securitatea traficului rutier” să se facă în strînsă le-
gătură cu practica socială, prin intermediul rezolvării de probleme cu conţinut 
practic, studii de caz, metoda excursiilor, concursuri, metoda exerciţiilor (de 
învăţare, de dezvoltare a creativităţii, de instruire, de antrenament etc.)

3. Principiul intuitivităţii solicită utilizarea diverselor materiale intuitive, care îi 
va ajuta pe elevi să sesizeze caracteristicile obiectelor şi fenomenelor studiate 
în cadrul disciplinei „Securitatea traficului rutier”, să desprindă esenţialul. 
În acest context, se vor utiliza pliante cu diferit conţinut tematic.

4. Principiul sistematizării şi continuităţii cunoştinţelor exprimă necesitatea 
structurării materiei de studiu din cadrul disciplinei „Securitatea traficului
rutier” în secvenţe coerente ale cunoştinţelor esenţiale, ordonate într-o succe-
siune (continuitate) logică. Respectarea acestui principiu  elimină situaţiile de 
învăţare fragmentară, izolată, dezordonată, incoerentă, care pot produce goluri 
în cunoştinţe. 

5. Principiul accesibilităţii presupune corelarea strictă a volumului de cunoştin-
ţe din cadrul disciplinei „Securitatea traficului rutier” a gradului de dificul-
tate a conţinuturilor şi a strategiilor de instruire cu particularităţile de vîrstă şi 
individuale ale elevilor. 

6. Principiul însuşirii temeinice a cunoştinţelor, priceperilor şi deprinderilor  
constă în realizarea unei finalităţi eficiente a studierii disciplinei „Securitatea 
traficului rutier”. În acest context, un rol deosebir revine  formulării de con-
cluzii, accesibilitatea  conţinutului instruirii, stimularea de acţiuni creatoare 
ale elevilor. 
Ansamblul metodelor şi procedeelor didactice utilizate în procesul realizării 

disciplinei “Securitatea traficului rutier” include metode bazate pe memorare şi 
reproducere, precum  şi metode interactive : metoda conversaţiei, metoda descoperi-
rii, metoda problematizării, metoda „asaltului de idei”, metoda simulării, metoda in-
terpretării rolurilor, metoda studiului de caz, metoda excursiilor, metoda proiectelor, 
metoda „Panel”, învăţarea prin cooperare, modelul „Ştiu/Vreau să ştiu/Am învăţat” 
etc.

Alegerea metodelor este condiţionată de obiectivele lecţiei, subiectul, con-
ţinutul,  specificul şi motivaţia contingentului de elevi, competenţele, inspiraţia şi 
creativitatea profesorului.
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Îmbinarea judicioasă a metodelor, procedeelor şi formelor de predare-învăţa-
re este o condiţie indispensabilă de realizare a obiectivelor propuse.

SUGESTII DE EVALUARE

În cadrul disciplinei „Securitatea traficului rutier” se vor utiliza: 
I. Metodele tradiţionale de evaluare: probele orale, probele scrise, probele 

practice.
II. Metode alternative de evaluare: observarea sistematică a activităţii şi a 

comportamentului elevilor, investigaţia, proiectul, portofoliu, autoevaluarea.
O caracteristică a evaluării în cadrul disciplinei „Securitatea traficului ru-

tier” este echilibrarea ponderii testării cunoştinţelor cu diferite activităţi practice, 
care permit evidenţierea competenţelor şi a atitudinii elevilor. În ceea ce priveşte 
testele, recomandăm folosirea cu precădere a itemilor semiobiectivi şi a celor cu 
răspuns deschis. 

Prezentăm o variantă a unui test de evaluare.

TESTUL 1

1. Care dintre indicatoarele alăturate semnifică “Trecerea pentru
pietoni”?

a) indicatorul  I;
b) indicatorul  II; 
c) nici unul.  

2. Ce este un drum public?
a) orice cale terestră deschisă circulaţiei, inclusiv calea ferată;
b) orice drum semnalizat, ca atare, cu semafoare electrice, indicatoare şi marcaje 

rutiere pe care pot circula atât pietonii, cât şi vehiculele;
c) orice cale de comunicaţie terestră (în afară de calea ferată) pod, viaduct, con-

struită pe teren bătătorit (de ţară), pietruită, pavată sau asfaltată, servind circu-
laţiei publice şi aflată în administrarea unui organ de stat.

3. Unde trebuie să aşteptăm sosirea unui mijloc de transport de uz 
public?

a) în orice loc în care presupunem că ar urma să oprească vehiculul;
b) pe partea carosabilă a drumului public;
c) pe trotuar, în locul unde este amplasată staţia.

I II
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