
 
 

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

 

 

ORDINUL 

MINISTRULUI AFACERILOR INTERNE 

 

Nr. ____din __.___ .2015 

privind evidenţa statistică a accidentelor de circulaţie rutieră 

 

 

 

Având în vedere că potrivit art.1 alin.(3) din Ordonanța de urgență a Guvernului 

nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare, Ministerului Afacerilor Interne, prin Inspectoratul General al 

Poliției Române, îi revine responsabilitatea exercitării controlului privind respectarea 

normelor în domeniu, 

că accidentele de circulație reprezintă o consecință directă a nerespectării sau 

necunoașterii regulilor de circulație, iar pentru îndeplinirea responsabilității amintite este 

necesară existența unui instrument de înregistrare, raportare și evidență a accidentelor 

rutiere,  

că o evidență statistică a accidentelor de circulație trebuie să fie adecvată în raport 

cu necesitățile operative și de informare publică, prezintă interes pentru activitatea 

instituțiilor de profil și a organismelor internaționale specializate și poate să conducă la 

îmbunătățirea siguranței rutiere și aplicării legii în acest domeniu, 

În temeiul art. 7 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 

privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu 

modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

 

 Ministrul afacerilor interne, emite următorul  

 

 

ORDIN 

 

 

Art. 1. – Evidenţa statistică a accidentelor de circulaţie rutieră se ţine de către 

Inspectoratul General al Poliţiei Române şi structurile subordonate acestuia, în condiţiile 

prezentului ordin. 

 

Art. 2. – (1) Inspectoratul General al Poliţiei Române este autorizat să transmită 

Institutului Naţional de Statistică şi organismelor internaţionale specializate datele 

statistice referitoare la accidentele de circulaţie. 



 
 

(2) Datele statistice privind accidentele de circulaţie rutieră pot fi puse la 

dispoziţia persoanelor interesate, în condiţiile legii. 

 

Art. 3. – (1) Inspectoratul General al Poliţiei Române, Direcţia Generală de 

Poliţie a Municipiului Bucureşti şi inspectoratele de poliţie judeţene analizează, periodic, 

dinamica accidentelor de circulaţie rutieră, în scopul fundamentării activităţilor cu 

caracter preventiv. 

(2) Analiza se efectuează în baza situaţiilor statistice trimestriale, semestriale şi 

anuale, întocmite centralizat sau pe unităţi teritoriale, în urma prelucrării automate a 

datelor. 

 

Art. 4. – (1) Evidenţa statistică a accidentelor de circulaţie rutieră se ţine pe suport 

de hârtie şi/sau prin utilizarea unor aplicaţii informatice, în funcţiile de soluţiile tehnice 

avute la dispoziţie. 

(2) Evidenţa statistică a accidentelor de circulaţie rutieră cuprinde: 

a) evidenţa accidentelor soldate cu victime; 

b) evidenţa accidentelor soldate numai cu pagube materiale soluţionate de 

organele de poliţie competente. 

 

Art. 5. – (1) Evidenţa accidentelor soldate cu victime se ţine la nivelul: 

a) Direcţiei rutiere din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române; 

b) Secţiei poliţiei autostrăzi din subordinea Inspectoratului General al Poliţiei 

Române; 

c) Brigăzii rutiere din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului 

Bucureşti; 

d) serviciilor rutiere din cadrul inspectoratelor de poliţie judeţene. 

(2) Evidenţa accidentelor soldate numai cu pagube materiale se ţine la nivelul 

structurilor Poliţiei Române care soluţionează respectivele accidente. 

(3) Structurile de poliţie prevăzute la alin. (1) şi (2) ţin evidenţa accidentelor de 

circulaţie rutieră în raport de competenţa teritorială şi materială a acestora. 

 

Art. 6. – (1) Se evidenţiază statistic, ca accident de circulaţie rutieră, evenimentul 

care îndeplineşte condiţiile prevăzute de art. 75 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 

nr. 195/2002, republicată, privind circulaţia pe drumurile publice, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

(2) Pentru scopul prezentului ordin, accidentele de circulaţie se clasifică: 

a) în raport de consecinţe: 

i. accidente soldate cu victime; 

ii. accidente soldate numai cu pagube materiale – accidentele rutiere din care a 

rezultat numai avarierea vehiculelor şi/sau alte pagube materiale. 

b) în raport de gravitate: 

i. accidente grave – accidentele de circulaţie rutieră soldate cu victime, în urma 

cărora a rezultat decesul sau rănirea gravă a uneia ori mai multor persoane; 



 
 

ii. accidente uşoare - accidentele de circulaţie rutieră soldate cu victime, în urma 

cărora a rezultat rănirea uşoară a uneia sau mai multor persoane. 

 

Art. 7. – (1) Se evidenţiază statistic, ca persoană decedată în accident de circulaţie 

rutieră, persoana care, din cauza leziunii suferite, a murit la locul accidentului sau în cel 

mult 30 zile de la producerea acestuia. 

(2) Se evidenţiază statistic, ca persoană rănită grav în accident de circulaţie 

rutieră, persoana care a suferit: 

a) pierderea unui simţ sau organ, ori încetarea funcţionării acestora; 

b) o infirmitate permanentă fizică sau psihică; 

c) un prejudiciu estetic grav şi permanent; 

d) un avort; 

e) fracturi, cu excepţia fracturilor de oase nazale sau zigomatice, degete, claviculă, 

fracturi monofocale a 1-3 coaste sau avulsii a 1-3 dinţi, dacă acestea nu au necesitat 

spitalizare mai mult de 24 de ore;  

f) şoc, comoţii, leziuni interne, striviri, tăieturi şi rupturi grave sau 

politraumatisme care au necesitat spitalizare mai mult de 24 de ore;  

g) escoriaţii, luxaţii, contuzii sau alte asemenea leziuni care au necesitat 

spitalizare mai mult 2 zile lucrătoare. 

(3) Se evidenţiază statistic, ca persoană rănită uşor în accident de circulaţie rutieră, 

persoana care a suferit vătămări sau leziuni altele decât cele prevăzute la alin. (2). 

(4) Se evidenţiază statistic, ca accident cu pagube materiale, evenimentul din care 

au rezultat numai daune materiale ca urmare a avarierii vehiculului/ vehiculelor 

implicat(e) într-un accident de circulaţie rutieră, precum şi prin distrugerea sau 

degradarea altor bunuri rezultate în aceste condiţii. 

 

Art. 8. – (1) Nu fac obiectul evidenţierii statistice: 

a) evenimentele considerate iniţial ca accidente rutiere, dar care nu întrunesc 

condiţiile prevăzute de art. 75 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002, 

republicată, privind circulaţia pe drumurile publice, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

b) evenimentele produse ca urmare a intenţiei victimei de a se sinucide; 

c) evenimentele produse ca urmare a intenţiei autorului de a cauza decesul sau 

rănirea unei persoane, prin utilizarea vehiculului; 

d) decesul sau rănirea victimei ca urmare a imposibilităţii acesteia de a lua măsuri 

de prevenire, din cauza unei afecţiuni medicale survenite intempestiv în timpul 

conducerii. 

(2) Informațiile prevăzute la alin.(1), înregistrate inițial în evidențele specifice ca 

date statistice în sensul prezentului ordin, se supun corecțiilor, pe baza datelor şi 

informaţiilor rezultate pe parcursul cercetărilor. Corecţiile se fac pe baza documentelor 

justificative care confirmă existenţa uneia din situaţiile enumerate. 

 



 
 

Art. 9. – Structurile de poliţie prevăzute la art. 5 alin. (1) urmăresc evoluţia stării 

de sănătate a victimelor accidentelor de circulaţie rutieră, în scopul asigurării 

corectitudinii datelor statistice. 

(2) În cazul constatării unor elemente care modifică clasificarea accidentelor de 

circulaţie, în baza documentelor justificative, se efectuează corecţiile necesare în 

evidenţele specifice. 

 

Art. 10. – La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Instrucţiunile ministrului 

de interne nr. 766/1998 privind raportarea, înregistrarea și evidența accidentelor de 

circulație rutieră, nepublicate, se abrogă. 

 

Art. 11. – Prezentul ordin se publică în Monitorul oficial al Românei, Partea I. 

 

 

MINISTRUL AFACERILOR INTERNE 

 

PETRE TOBĂ 

 


