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   Da  Nu  
  Infractorii apreciază oportunitățile facile. În cazul în care aceștia trebuie să facă mult zgomot, 

să stea mult timp sau să riște să fie văzuți sunt șanse ca aceștia să nu se implice. Ca regulă 
de aur, încercați să efectuați testul de întârziere cu 3 minute. Dacă puteți împiedica accesul 
timp de 3 minute sau mai mult - șansele sunt ca infractorii să plece în altă parte. Efectuați 
acest test simplu de siguranță pentru a determina cât de bine este protejată casa dvs. îm-
potriva pătrunderii prin efracție. Ignorați întrebările fără relevanță pentru casa dvs.  
 

Rețineți, fiecare răspuns NU reprezintă o amenințare la siguranța casei dvs.  

      

1 Toate ușile exterioare sunt dotate corespunzător cu sisteme de închidere  
sigure? (ex.. yale cu cheie pentru ușile de lemn, și yale cu închidere multipunct pentru ușile 
din PVC etc.) 

    

        
2 Dacă aveți uși cu panouri din sticlă – acestea prezintă vreun fel de ranforsări pentru a nu 

putea fi sparte? 
    

        
3 Ușile principale/frontale de acces dispun de un vizor cu unghi larg sau alte mijloace de vi-

zualizare a vizitatorilor? 
    

        
4 Pe ușă aveți montat un lanț/ limitator și dacă da îl utilizați?     
        
5 De când v-ați mutat în casă (unde este posibil să fi locuit o altă persoană) v-ați schimbat 

yalele de la ușă? 
    

        
6 Cheile de rezervă sunt păstrate la un vecin de încredere și nu sunt lăsate niciodată sub co-

vorul de la ușă, vasul de flori etc.? 
    

        
7 Atunci când plecați de acasă, chiar dacă pentru o perioadă scurtă de timp, încuiați ușile exterioare?      
        
8 Atunci când lucrați în grădină încuiați ușile care nu sunt în raza dvs. vizuală?      
        
9 Ați montat o încuietoare suplimentară la ușile glisante din sticlă sau la cele dinspre terasă?     
        

10 Ușile garajului sau ale toaletei din curte se pot închide și încuia ?     
        

11 Ușile garajului/ toaletei din curte sunt protejate cu încuietori sau opritori de calitate?      
        

12 Închideți și încuiați ușile garajului/ toaletei din curte?      
        

13 Toate ferestrele casei sunt sigure?      
        

14 Deschiderile ferestrei pot fi restricționate pentru aerisire?      
        

15 Atunci când plecați de acasă verificați să vedeți dacă toate ferestrele sunt asigurate?     
        

Uși și ferestre  



 
             Siguranța în interiorul casei    Da  Nu 
          

1 Înainte de a permite accesul în interiorul casei a vizitatorilor/depanatorilor necunoscuți le cereți să prezinte o 
legitimație?  

    

          
2 Evitați să lăsați bani în casă?     

          
3 Atunci când casa rămâne goală, unele becuri dispun de temporizatoare automate?     

          
4 În casa dvs. pare că întotdeauna este cineva acasă?     

          
5 Ați înregistrat seriile obiectelor dvs. de valoare?      

          
6 În scopul identificării, ați fotografiat obiectele dvs. de valoare, în special obiectele pentru care nu aveți serii ca de ex-

emplu bijuterii, porțelanuri, cristaluri, tablouri, obiecte de antichitate etc.? 
    

          
7 Cheile de la mașină/ casă sunt păstrate într-un loc ce nu poate fi văzut din exterior?      

        
             Siguranța în exteriorul casei   Da  Nu 
          

1 Numărul casei este vizibil din stradă?      
          

2 Există suficientă lumină în jurul casei care să permită inspectarea vizuală a zonelor întunecate din jurul acesteia?     

          
3 Există suficientă lumină exterioară în afara fiecărei uși care să permită iluminarea vizitatorilor?        

          
4 Vecinii și trecătorii pot vedea clar casa dvs.?       
          

5 V-ați tăiat toate gardurile vii și tufișurile astfel încât un infractor care lucrează la geamuri și uși să nu se poată ascunde 
în spatele acestora? 

    

          
6 Ați mers vreodată în jurul casei pentru a depista modalitățile prin care un infractor ar putea pătrunde în interior?     

          
7 Păstrați unelte sau scări etc. în locuri inaccesibile pentru potențialii infractori?      
          

8 Echipamentele, uneltele sau alte obiecte cu valoare mare sunt depozitate în garaje sau magazii prevăzute cu lacăte sig-
ure sau lanțuri care să împiedice sustragerea lor? 

    

          
9 Magazia/garajul este sigur?     

        
             Siguranța pe timpul concediului   Da  Nu 
        

1 Aveți un vecin de încredere căruia puteți să-i spuneți că sunteți plecat/ă în concediu și căruia să-i lăsați o cheie pentru 
verificarea periodică a casei? 

    

          
2 Aveți un vecin pe care să-l rugați să vă ridice corespondența sau ziarele atunci când sunteți plecat sau solicitați la ofi-

ciul poștal sistarea temporară a difuzării corespondenței și presei? 
    

          
3 Anulați toate serviciile de distribuție?     
          

4  Îl lăsați pe vecinul dvs. să-și parcheze cea de-a doua mașină pe aleea dvs. atunci când sunteți plecat/ă de acasă?     

          
5 Lăsați pe cineva să vă tundă gazonul?      
          

6 Anunțați poliția în cazul unor absențe prelungite de la domiciliu?      
        
             Mijloace electronice de securitate   Da  Nu 
        

1 Aveți un sistem de alarmă montat și dacă da îl utilizați?     
          

2 Sistemul este conform cu Standardul European EN 50131?      
          

3 Sistemul este verificat și întreținut anual?      
          

4 Cunoașteți noua politică a poliției cu privire la alarmele în caz de pătrundere prin efracție?      
          

5 Știți cum să folosiți funcțiile sistemului de alarmă?      
          

6 V-ați gândit să-l conectați la un centru de monitorizare sau la telefonul dvs. mobil?     
          

7 Ați lăsat cheia la cineva și dacă da, va răspunde persoana respectivă corespunzător la activarea alarmei?      
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Informa ii privind 
siguran a rutieră.  

 

În Irlanda traficul se desfășoară pe partea STÂNGĂ.  

 

Înainte de punerea în circulație a unui vehicul pe căile rutiere din Irlanda trebuie să vă 
asigurați că respectivul vehicul are asigurare, are toate taxele plătite și că testele NCT 
sau DOE sunt efectuate; toate discurile trebuie afișate pe parbriz conform legii. De 
asemenea, pentru conducerea vehiculului trebuie să dețineți un permis auto.  

 

Pentru obținerea permisului auto pentru autoturisme, începând cu data de 4 aprilie 
2011, cursanții trebuie să efectueze 12 ore de conducere sub îndrumarea unui instructor 
auto calificat. De asemenea, pentru obținerea permisului auto pentru motociclete, 
începând cu data de 6 decembrie 2010 cursanții trebuie să efectueze 16 ore de con-
ducere. Se interzice conducătorilor auto începători să utilizeze autostrăzile, aceștia fi-
ind obligați să afișeze semnele de începător “ L” și să fie însoțiți de un conducător 
auto cu o experiență de cel puțin 2 ani de la data obținerii permisului auto.  
Viteza reprezintă unul din factorii majori în majoritatea accidentelor fatale și cu vătă-
mări corporale grave din Irlanda.  
 
În Irlanda limitele maxime de viteză (în kilometri pe oră) sunt:  
 
30kmh Zonele cu participanți la trafic vulnerabili (pietoni, bicicliști și motocicliști)  
50kmh zonele urbane construite  
60kmh Drumurile principale sau drumurile din interiorul localităților urbane  
80kmh Drumuri secundare sau regionale  
100kmh Drumuri naționale principale (altele decât autostrăzi)  
120kmh Autostrăzi  

 
Limitele de viteză nu reprezintă niște ținte ci viteza maximă legală cu care aveți drep-
tul să vă deplasați în condiții bune pe o porțiune de drum. Viteza cu care vă deplasați 
trebuie adaptată la condițiile meteo și de carosabil, volumului de trafic prezent și 
probabilității prezenței pericolelor.  

 

Reducerea vitezei poate salva vieți. 



 
Nu conduceți niciodată sub influența  
băuturilor alcoolice.  
 
Cum afectează alcoolul condusul.  
 
Alcoolul afectează capacitatea de a raționa, vederea, coordonarea și 
timpul de reacție. Poate provoca erori grave de conducere ca de exem-
plu:  
Conducerea vehiculului cu viteză prea mare sau prea mică  
Conducerea vehiculului pe banda incorectă de mers sau trecerea de pe o bandă pe alta  
Nerespectarea semnelor de oprire sau a luminii roșii a semaforului  
Depășiri incorecte  
 
Legea  
 
Limita legală a alcoolemiei este de 80mg la 100 ml de sânge.  
În Irlanda, conducerea unui vehicul, încercarea sau asumarea răspunderii de a conduce un vehicul, fără a 
avea un control corespunzător asupra vehiculului din cauza consumului de alcool sau droguri constituie 
infracțiune.  
Rețineți – fiecare unitate de alcool consumată necesită 1 oră pentru a fi eliminată din organismul unei 
persoane medii 1 unitate = ½ halbă de bere, 50 ml de băuturi spirtoase sau un pahar mic de vin.  
Poliția efectuează testări aleatoare cu aparatul alcooltest asupra conducătorilor auto în diverse momente 
ale zilei – ați fost avertizați!  
 

Utilizați centura de siguranță la fiecare călătorie.  

 

Legea obligă pe fiecare ocupant al unui vehicul să poarte centura de siguranță. Conducătorii auto sunt 
responsabili să se asigure că persoanele sub 17 ani poartă centura de siguranță. Copiii trebuie transportați 
în scaune corespunzătoare pentru copii.  
 

Centura de siguranță salvează viața  
 
Oboseala.  
În Irlanda, oboseala constituie un factor în 1 din 5 dintre accidentele mortale.  
Nu ignorați oboseala.  
Dacă vă simțiți obosit/ă luați o pauză - un somn de 15 - 20 min poate fi util  
Dacă vă planificați să parcurgeți o distanță mare, înainte de a porni la drum, odihniți-vă bine noaptea  
Evitați alcoolul sau medicamentele care pot provoca somnolență  
Împărțiți timpul de condus cu o altă persoană  
 

Telefoanele mobile.  
Utilizarea telefoanelor mobile în timpul condusului, cu excepția celor de tip hands-free, constituie 
infracțiune.  
Atenție la utilizarea altor dispozitive electronice în timpul condusului – orice distragere a atenției poate 
însemna un pericol.  
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Informa ii privind 
siguran a rutieră.  

 

 
Vehiculul dvs.  
 

În mod regulat:  
 

Verificați presiunea și uzura benzii de rulare a pneurilor. 
Verificați nivelul uleiului, apei și a altor lichide  
Verificați dacă nu prezintă tăieturi sau avarii. Verificați toate 
luminile și indicatoarele  
Parbrizul se va menține curat și fără alte obiecte care pot îm-
piedica vederea  
Completați nivelul lichidului din spălătorul pentru parbriz  
Verificați dacă claxonul funcționează  
Efectuați revizia vehiculului la intervalele recomandate  
 

Condițiile meteo.  
 

Atunci când vizibilitatea este redusă utilizați faza scurtă a farurilor pentru a vedea și a fi văzuți  
În momentul în care condițiile meteo se deteriorează - reduceți viteza  
Utilizați proiectoarele de ceață doar în condiții de ceață sau căderi de zăpadă și nu uitați să le stingeți 
atunci când condițiile se ameliorează.  
Rețineți, în condiții de zăpadă, gheață sau precipitații torențiale reduceți viteza și măriți distanța de rulare 
față de vehiculul din față pentru a avea mai mult timp de oprire.  
 

Puncte de penalizare.  
 

Carnetul de conducere se suspendă automat pe o perioadă de 6 luni în momentul în care conducătorul auto 
acumulează 12 puncte de penalizare într-o perioadă de 3 ani. Punctele de penalizare se aplică pentru 
săvârșirea unui număr de fapte diferite ca de exemplu: depășirea limitei legale de viteză, neutilizarea cen-
turii de siguranță, conducere imprudentă, nerespectarea culorii roșii a semaforului, a semnelor de oprire și 
cedare a trecerii. A se vedea www.penaltypoints.ie pentru lista completă.  



 
Utilizatori vulnerabili ai căilor rutiere  
 
Pietonii.  
 
Atunci când vă deplasați pe timpul nopții purtați haine deschise la cu-
loare și purtați asupra dvs. o lanternă.  
În momentul în care doriți să traversați strada folosiți întotdeauna mar-
cajele pentru pietoni, acolo unde acestea sunt disponibile. În cazul în 
care drumul nu dispune de trotuar deplasați-vă pe partea dreaptă. Nu 
traversați carosabilul în imediata apropiere a unui vehicul de transport greu de mărfuri.  
Nu staționați aproape de marginea trotuarului în locurile în care vehiculele de transport greu de măr-
furi execută viraje.  
Asigurați-vă și ascultați înainte de traversarea străzii  
 

Bicicliștii.  
 
Condiții de observabilitate. (Purtați haine deschise la culoare și/sau o centură sau vestă fluorescentă) 
Permanent purtați o cască de protecție  
Bicicleta trebuie prevăzută în partea din față cu o lumină de culoare albă iar în partea din spate cu o 
lumină de culoare roșie; pe timpul nopții bicicleta trebuie să dispună în partea din spate de un reflec-
tor roșu.  
Nu vă deplasați aproape de vehiculele de transport greu în special în ap-
ropierea intersecțiilor. Respectați regulile de circulație – în special cu-
loarea roșie a semaforului și semnele de stop. Utilizați benzile pentru bici-
clete acolo unde acestea sunt disponibile.  
 

Motocicliștii / Pasagerii.  
 
Motocicletele reprezintă aproximativ 1,5% din totalul de vehicule din Ir-
landa dar totalizează circa 12% din accidentele mortale.  
Motocicliștii/pasagerii SUNT OBLIGAȚI să poarte o cască de protecție 
omologată.  
Motocicliștii/pasagerii trebuie să fie permanent vizibili (să poarte echipamente reflectorizante sau cu 
vizibilitate înaltă și să conducă cu faza scurtă aprinsă).  
Motocicliștii/pasagerii trebuie să poarte echipament de protecție pentru propria siguranță.  
Motocicliștii trebuie să conștientizeze propria vulnerabilitate și să conducă ca atare. Motocicliștii 
trebuie să-și verifice regulat motocicletele în special frânele, pneurile (uzura benzii de rulare și pre-
siunea), luminile, claxonul  
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