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Poliția Locală a ajuns în toate școlile brașovene, dar și în câteva dintre liceele 

din oraș. Materialele de educație rutieră, privind promovarea unei conduite adecvate 

pe stradă în rândul elevilor, au fost predate directorilor unităților de învățământ. 

Astfel, parte din avizierele școlilor și liceelor din municipiu au fost consacrate 

educației rutiere, fiind echipate cu printurile create special pentru copii, de către 

Poliția Locală Brașov.  

 

Astfel, putem spune că, de acum, fiecare unitate școlară deține un spațiu 

distinct de promovare a regulilor de bază privind comportamentul micilor pietoni în 

timpul deplasării pe stradă. De asemenea, materialele au fost expuse și în interiorul 

Parcului Zoologic din Noua, ținând cont că, mai ales în vacanță, copiii (nu doar 

brașoveni) vor lua cu asalt acest obiectiv de agrement și vor avea timp suficient să 

studieze informațiile promovate de Poliția Locală Brașov. 

 

Mesajele cuprinse în afișe sunt clare și succinte și se referă, printre altele la: 

modalitatea de traversare pe zebră în maximă siguranță, elemente de securitate a 

elevilor pe stradă, sfaturi de conducere a bicicletelor pe drumurilor publice, dar și 

câteva referințe primare pe care trebuie să le cunoască micii pietoni.  
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Campania “Foloseste Zebra” nu se va încheia odată cu finalizarea celui de-al 

doilea semestru, ci va continua și în anul școlar 2016-2017.  

 

Poliția Locală Brașov va elabora un program de educație rutieră pentru elevii 

și liceenii din instituțiile de învățământ, ținând cont de faptul că au fost stabilite deja 

colaborări cu câteva dintre școlile din oraș, iar unii dintre directori chiar au insistat 

cu privire la necesitatea prezenței agenților la orele de dirigenție sau de educație 

rutieră, situație care se va materializa cu sprijinul reprezentanților Serviciului 

Rutier.  
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