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BRUXELLESUL DEVINE UN ORAȘ 30
Această hartă a regiunii capitalei Bruxelles arată limitele de viteză care se
aplică de la 1 ianuarie 2021.
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Care sunt regulile în zona în care locuiți?
Puteți veriﬁca pe această hartă interactivă:
www.ville30.brussels

REGULI DE BAZĂ ALE ORAȘULUI 30
De la 1 ianuarie 2021, regula generală este că toate drumurile din capitală sunt zone cu limită de viteză 30. Excepție fac anumite drumuri
principale, unde limita de viteză este de 50 sau 70 km/h și spațiile comune, unde limita de viteză este de 20 km/h.

CARE ESTE LIMITA DE VITEZĂ ȘI UNDE?
Regula generală: 30 km/h
Acest semn indică faptul că intrați într-o zonă
construită și limita de viteză este de 30 km/h.

Acest semn vă indică faptul că limita de viteză
implicită este de 30 km/h, cu excepția cazului în
care este indicat altfel printr-un alt semn de limită
de viteză.

Excepții: 20, 50 sau 70 km/h
Acesta este un spațiu comun.
Viteza maximă este de 20 km/h.
Acolo unde vedeți aceste semne, limita de
viteză este de 50 sau 70 km/h.
Când părăsiți spațiul comun, se aplică limita de
viteză implicită (30 km/h).

Aceste limite se aplică până când ajungeți la următoarea intersecție sau la un alt semn de limită de viteză. În acest moment, limita de viteză
redevine 30 km/h.

LIMITA DE 30 SE APLICĂ TUTUROR?
Această reglementare are un caracter legal. Toată lumea trebuie să respecte limita de viteză.
Se aplică în mod egal în cazul mașinilor, autoutilitarelor, camioanelor,
motocicletelor, motoretelor, autobuzelor, bicicletelor și scuterelor.

Se aplică, de asemenea, pe benzile de biciclete separate și pe
benzile de transport public.

Singurele excepții sunt:
• tramvaiele, care nu fac obiectul codului rutier
• vehiculele de urgență care au în funcțiune mijloacele speciale de
avertizare luminoasă de culoare albastră
• plugurile de zăpadă

RADARE
Scopul de a avea o limită de 30 în tot orașul este acela de a salva vieți pe drumuri.
Scopul nu este acela de a crește numărul de amenzi sau de a
prinde pe toată lumea pe radare. Este vorba despre a încuraja
oamenii să respecte în mod voluntar limita de 30.

Poliția va începe să aplice noua limită de viteză de la 1 ianuarie
2021. Se vor aplica sancțiuni, la fel ca în cazul oricărei infracțiuni
de circulație.

Numărul de radare ﬁxe (în prezent sunt 90 pe drumurile regiunii) va crește la 150 în următorii 3 ani, atât pe drumurile administrate de regiune, cât
și pe drumurile administrate de comune.

BENEFICIILE SCHEMEI ORAȘ 30
Pentru drumuri mai sigure.
Mai puține accidente grave.
În calitate de Oraș 30, Bruxelles ar trebui să aibă mai puține
accidente de circulație, cu mai puține consecințe grave. În ﬁecare an,
50 de persoane sunt ucise sau rănite grav pe drumurile capitalei ca
urmare a incidentelor legate de viteză.
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min. 13 m

TIMP DE REACȚIE MINIM = 8 M

Distanță de frânare redusă.
Cu cât viteza este mai mare, cu atât distanța de oprire este
mai mare.
Chiar dacă are loc o coliziune, consecințele sunt mai puțin
grave la o viteză mai mică.

DISTANȚĂ DE FRÂNARE = 5 M

Câmp vizual mai bun.
La 30 km/h, șoferii au un câmp vizual mai larg. Le este mai ușor să vadă
pietonii care traversează drumul, precum și bicicliști și alte vehicule.

min. 27 m

TIMP MINIM DE REACȚIE = 14 M

DISTANȚĂ DE FRÂNARE = 13 M

Accidentele sunt mai puțin grave pentru toți cei implicați!
Viteza mai mică duce la mai puține incidente de traﬁc rutier.
Consecințele coliziunilor sunt, de asemenea, mai puțin severe atunci
când conducem mai încet. Șoferii au mai mult timp să răspundă la
situații neașteptate.

= o cădere la etajul șase

= o cădere la etajul trei

= o cădere la primul etaj

Riscul morții unui pieton este de 5 ori mai mare la 50 km/h
decât la 30 km/h.
Într-o mașină, riscul de a ﬁ ucis sau rănit grav (șofer și
pasageri) este de 15% la 30 km/h comparativ cu 45% la 50
km/h.

Pentru o sănătate îmbunătățită, străzi mai calme, mai multe spații comune și o calitate a vieții mai
bună pentru toată lumea.
La viteza de 30, orașul este mai puțin zgomotos.
Comutarea de la 50 la 30 km/h reduce zgomotul traﬁcului rutier cu
2,5 și 3,9 dB (A), în funcție de suprafața drumului.

La viteza de 30, diferiți utilizatori ai drumurilor pot coexista mai
pașnic.
La 30 km/h, este mai sigur pentru pietoni, persoane cu mobilitate
redusă, bicicliști și șoferi.

O altă măsură concretă din planul Good Move
Planul de mobilitate regională Good Move a fost co-dezvoltat alături de organizații de bază,
autorități locale și cetățeni pentru a crea un oraș mai sigur, mai prietenos și mai puțin aglomerat.
www.goodmove.brussels

