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Comunicat de presă  
 
 

Traversează DOAR prin locurile marcate! ASIGURĂ-TE! Nu traversa 

NICIODATĂ în fugă! Sunt doar trei dintre sfaturile pe care rutieriștii de la Locală le 

dau pietonilor fie ei copii, părinți sau bunici în noua campanie de prevenire 

“FOLOSEȘTE ZEBRA!”, ce se desfășoară în special în apropierea școlilor, dar și în 

zona trecerilor de pietoni nou înființate pe raza municipiului Brașov.  

Aceasta nouă acțiune desfășurată de Poliția Locală Brașov a început în această 

săptămână și vizează, în mod deosebit, zona unităților de învățământ. Considerăm că cei 

mai mici dintre noi sunt primii care trebuie să ia contact cu modul corect de traversare a 

unei artere de circulație, alături de cei care îi însoțesc către școală sau spre casă.  

Menționam faptul că această campanie a debutat în zona unei treceri de pietoni 

nou înființate din apropierea Școlii gen. nr. 1 și va continua în special în toate cartierele 

brașovene în apropierea școlilor unde, politiștii locali atât dimineața (când elevii merg 

la cursuri), cât și după-amiaza (când copiii se întorc de la școală), vor prezenta sfaturi, 

dar și exemple de bună practică, celor mai mici brașoveni pentru a avea certitudinea că 

aceștia cunosc sau deprind în mod corespunzător regulile de circulație ce li se 

adresează. 

În perioada următoare, în baza unui plan de măsuri, va veni rândul fiecărei zone 

în care se află unități de învățământ, mai ales școli generale, unde considerăm că 

sfaturile oferite de către agenții de circulație din cadrul Poliției Locale sunt extrem de 

necesare și benefice, având în vedere că elevii din clasele mici sunt cei mai receptivi la 

astfel de îndrumări, ce le vor prinde bine în viitor. 
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Cu această ocazie, se va căuta sprijin și colaborare cu unitățile de învățământ 

brașovene pentru a reedita orele de educație rutieră desfășurate anual de către Biroul  

Comunicare din cadrul Poliției Locale Brașov. Astfel, se urmărește derularea unor 

programe de instruire tematică prin intermediul unor ore deschise pentru copii.  
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