
 

 
Declaraţia Consiliului  

Asociaţiei Mondiale de Drumuri  
 

Susţinerea Deceniului de Acţiune  
al Naţiunilor Unite pentru îmbunătăţirea  

siguranţei rutiere în lume 
 
 

CONSILIUL, 
 
Examinând  Rezoluţia adoptată de Adunarea generală a Naţiunilor Unite, referitoare la un 
deceniu de acţiune 2011-2020 cu obiectivul de a reduce numărul de morţi şi răniţi pe 
şoselele lumii,  
 
Evaluând  impactul siguranţei rutiere şi accidentelor rutiere asupra sănătăţii publice şi a 
bunăstării economice şi sociale din ţările lumii, precum şi gravitatea situaţiei, 
 
Salutând  atenţia care va fi acordată, în cadrul deceniului de acţiune, problemelor de 
siguranţă rutieră, respectiv nevoii unor angajamente politice şi financiare concertate în 
scopul diminuării numărului de victime în cazul accidentelor rutiere, 
 
Recunoscând  importanţa politicilor şi programelor naţionale de siguranţă rutieră, a 
proiectării şi administrării unor infrastructuri rutiere sigure, ca elemente esenţiale ale oricărei 
iniţiative ce vizează îmbunătăţirea siguranţei rutiere, ca şi luarea în considerare a acestor 
probleme în planul de acţiune care se află în curs de elaborare în ceea ce priveşte 
susţinerea Deceniului Naţiunilor Unite, 
 
Recunoscând  poziţia unică al Asociaţiei Mondiale de Drumuri ca entitate internaţională care 
dispune de o largă paletă de cunoştinţe profesionale în domeniul politicilor eficiente de 
siguranţă rutieră şi de proiectare rutieră, de exploatare şi întreţinere sigură a drumurilor, 
 
Amintind  mandatul Asociaţiei Mondiale de Drumuri de a raeliza schimburi tehnologice şi de 
cunoştinţe în domeniul reţelelor de drumuri şi de transport rutier, în special graţie elaborării 
unor instrumente şi recomandări pentru punerea în operă a unor politici şi practici superioare 
în domeniul gestiunii şi exploatării reţelelor rutiere, 
 
Ţinând seama  de eforturile de lungă durată depuse de Asociaţia Mondială de Drumuri 
pentru a determina progresul cunoştinţelor în materie de siguranţă rutieră prin Planul său 
Strategic precedent şi cel viitor, 
 
Luând în considerare contribuţia pozitivă pe care producţiile Asociaţiei o pot avea la 
eforturile depuse de ţările membre ale Naţiunilor Unite pentru realizarea obiectivelor 
Deceniului de Acţiune, în special, printre altele, Manualul de siguranţă rutieră, Manualul 
tunelurilor rutiere, Recomandările pentru Audituri de siguranţă rutieră, Recomandările pentru 
Inspecţii de Siguranţă rutieră şi Ghidul factorului uman pentru infrastructuri rutiere mai sigure, 
 
 
 
 
 

…/… 



 

 
 

1. Încurajeaz ă guvernele membre să continue elaborarea unor strategii naţionale 
complexe de siguranţă rutieră cu scopul de a reduce numărul de victime, morţi şi 
răniţi, conform obiectivelor stabilite prin Deceniul de Acţiune al Naţiunilor Unite; 

 
2. Încurajeaz ă pe membrii săi regionali, colectivi şi individuali, să menţină şi să dezvolte 

acţiunile aflate în derulare, pentru a aplica politici şi practici de siguranţă rutieră mai 
performante, pentru a defini mijloacele care să le permită realizarea acestor acţiuni; 

 
3. Mandatează Comitetul executiv să dezvolte relaţiile stabilite cu Grupul Naţiunilor 

Unite pentru Colaborare în domeniul siguranţei rutiere, ca şi cu alte structuri şi 
organizaţii, pentru a defini domeniile în care Asociaţia poate contribui la iniţiativele 
propuse în cadrul programului Deceniului de Acţiune; 

 
4. Se angajează să îşi folosească poziţia sa unică şi diversitatea membrilor săi pentru a 

facilita comunicarea şi a stabili legături între Grupul pentru Colaborare al Naţiunilor 
Unite şi responsabilii administraţiilor rutiere naţionale în domeniul siguranţei rutiere; 

 
5. Invit ă Comitetul executiv să identifice producţiile Asociaţiei referitoare la siguranţa 

rutieră şi să încurajeze dezvoltarea şi actualizarea unor noi producţii, în scopul 
îmbogăţirii cunoştinţelor şi capacităţii factorilor politici, ale conducerilor administraţiilor 
rutiere şi specialiştilor; 

 
6. Cere Comitetului executiv să se asigure că următorul Plan Strategic al Asociaţiei 

susţine iniţiativele legate de Deceniul de Acţiune al Naţiunilor Unite, în concordanţă 
cu misiunea şi competenţele acestuia, îndeosebi elaborarea şi pefecţionarea unor 
rapoarte şi ghiduri, explorarea unor subiecte novatoare în domeniul siguranţei rutiere, 
şi orice alte măsuri considerate necesare; 

 
7. Decide  asigurarea desfăşurării unor programe de seminarii internaţionale prevăzute 

în viitoarele Planuri Strategice care să acopere subiecte relevante referitoare la ţările 
angajate în realizarea scopurilor şi obiectivelor Deceniului Naţiunilor Unite; 

 
8. Se angajează să includă Deceniul de Acţiune în subiectele prevăzute pentru 

Congresul Mondial de Drumuri din 2011 din Mexic, şi în cele ale celorlalte congrese 
prevăzute în cursul acestui Deceniu, şi 

 
9. Hotărăşte ca Asociaţia Mondială de Drumuri să monitorizeze cu atenţie evoluţia 

iniţiativelor propuse în întreaga lume în scopul atingerii obiectivelor Deceniului de 
Acţiune al Naţiunilor Unite, ca ea să aibă un rol activ în cadrul acţiunilor întreprinse de 
Naţiunile Unite în vederea sprijinirii Deceniului, şi să evalueze în permanenţă felul în 
care poate contribui în mod favorabil la iniţiativele naţionale corespunzătoare 
întreprinse de cătrte membrii săi. 

 
 
 
 
Ciudad de Mexico, 23 septembrie 2011 


