
 

Chiar și în parc există reguli de circulație!

Completează răspunsul corect la întrebarea antrenamentului 6, pe
www.verdelaeducatie.ro, în secțiunea Contul meu/ Completează aici răspunsul 
antrenamentului, împreună cu copilul* tău. 
Dacă răspunsul este corect, câștigați împreună un punct pentru antrenamentul de 
Super pieton al acestui episod.

În episodul 6, copilul tău a aflat de la zebra Tony că există reguli de circulație și în 
parc. Discută cu el despre ce a învățat și recapitulați împreună informațiile.

 

Reguli pentru bicicliști 

Poți circula cu bicicleta pe stradă doar dacă ai peste 14 ani
și ai buletinul sau cartea de identitate la tine.

Este interzis să mergi cu bicicleta pe trotuar, dacă
nu este o pistă amenajată.

Atunci când circuli cu bicicleta într-o zonă cu pietoni, trebuie să mergi pe 
partea dreaptă și să acorzi prioritate pietonilor. De exemplu, așa este în parc, 
în locurile unde nu există o pistă specială pentru biciclete.
 
Trebuie să verifici de fiecare dată, înainte să te urci pe bicicletă, că: frânele 
funcționează, ghidonul nu este blocat, farul, stopul și claxonul funcționează, 
cauciucurile sunt umflate, ai cască pe mărimea ta.

Nu ai voie să duci o altă persoană pe portbagaj, dacă bicicleta nu are spațiu 
special prevăzut pentru transportul altor persoane (cele pentru adulți pot 
avea scaun special pentru copil, montat pe portbagajul din spate).

Dacă circuli pe trotuar, atunci când traversezi pe trecerea pentru pietoni 
trebuie să cobori de pe bicicletă și să mergi pe lângă ea. 

 

Reguli pentru role și skateboard

Pe role sau pe skateboard, se aplică regulile de circulație valabile pentru 
pietoni.

Este recomandat să ai cască, genunchiere, cotiere, vestă reflectorizantă/ să 
fii cât mai vizibil.

Se recomandă folosirea lor doar în locuri special amenajate (în parcuri),
deci nu pe stradă, printre mașini, așa cum nici pietonii nu pot merge printre
mașini.
 
Atunci când circuli într-o zonă cu pietoni, trebuie să mergi pe partea dreaptă 
și să acorzi prioritate pietonilor (de exemplu, așa este în parc, acolo unde nu 
există o zonă specială pentru role/skate).

Dacă folosești pista pentru bicicliști, trebuie să acorzi prioritate bicicletelor 
și să nu tai calea pietonilor, dacă pista se intersectează cu o zonă pietonală/ 
trotuar/ trecere pentru pietoni.

Trebuie să respecți regulile pentru pietoni: respectă semnele de circulație, 
treci strada/ calea ferată/ șine de tramvai prin zona semnalizată pentru 
pietoni. Nu ieși în viteză în calea mașinilor! 
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a) 14 ani a) 8 ani a) 6 ani

Care este vârsta minimă de la care poți circula cu bicicleta pe stradă?

 

*Dacă ai mai mulți copii, tot ce trebuie să faci este să creezi o secțiune pentru fiecare dintre ei în 
Contul meu/ Personalizeză contul, după ce te-ai înregistrat. Asigură-te că răspunzi la întrebare 
împreună cu fiecare, în secțiunea dedicată lui. 
Răspunde cu atenție, pentru că ai o singură șansă și nu vei putea reveni asupra răspunsului!

 

Potrivește imaginea și cuvântul:

Tricicletă

Role

Cască

Bicicletă

Far

Claxon

Poți decupa această pagină.


