
Completaţi cu precizie.

Menţionaţi ora în sistemul cu 24 de ore 

(ex. ora 17 nu ora 05) 

Numele şi datele de contact ale martorilor.

Dacă nu sunt martori, specificaţi “nu

există”.

Daune la un alt autovehicul sau la diverse

obiecte (stâlp, perete, vitrină,etc)

ATENŢIE! Mărturia unor persoane cum

ar fi pasagerii autovehiculelor implicate în

accident sau a unor membri de familie este

doar orientativă.

Verificaţi conformitatea datelor notate de 

celălalt conducător auto cu actele 

originale:

• certificatul de înmatriculare;

• permisul de conducere;

• actul de identitate;

• poliţa de asigurare.

Menţionaţi obligatoriu numărul total de

căsuţe bifate corespunzătoare fiecărui

vehicul.

- Indicaţi cu precizie cu o săgeată punctul

de impact iniţial.

- Descrieţi avariile vizibile, chiar şi pe

cele minore. Menţionaţi mărfurile

avariate, dacă este cazul.

După completarea tuturor rubricilor,

semnaţi. Înseamnă că recunoaşteţi faptele

menţionate pe cele două coloane ale

formularului.

Notaţi-vă observaţiile care pot fi utile

pentru a determina responsabilitatea dvs.

în accident; în lipsa acestora riscaţi să se

creadă că acceptaţi observaţiile celeilalte

părţi.

Cele două semnături

sunt obligatorii

SCHIŢA TREBUIE SĂ FIE CLARĂ ŞI PRECISĂ!

- Încercaţi să respectaţi proporţiile.

-Nu uitaţi să precizaţi direcţia de circulaţie a 

autovehiculelor,  panourile de semnalizare, linia 

continuă, sensul interzis,  semaforul, alte vehicule, 

obstacole, numele străzilor, etc.

- Nu trebuie să fie nici o contradicţie între schiţă şi 

casetele marcate cu X.

În cazul în care există leziuni, chiar 

minore,  bifaţi caseta “da”.

Bifaţi numai casetele corespunzătoare unei 

manevre deja începute. 

Nu bifaţi dacă manevra dvs. este finalizată 

(vezi comentariul de la rubrica 14 pct. 3) 

Bifaţi doar dacă ieşiţi pe un drum cu

prioritate.

Ex: intersecţia a 2 alei de parcare – nu se

bifează (vezi caseta 16 sau 17)

Dacă bifaţi această casetă înseamnă că

dvs. vă deplasaţi în urma celeilalte maşini

şi că aţi lovit-o din spate.

Dacă maşina dvs. era oprită, menţionaţi 

acest lucru la Rubrica 14.

O simplă deplasare laterală înseamnă o

schimbare de bandă. Foarte important în

cazul în care vehiculele rulează în aceeaşi

direcţie de mers.

Dacă bifaţi această casetă înseamnă că

circulaţi pe contrasens.

Precizaţi poziţia vehiculelor în raport cu

axa mediană a drumului, adică:

- linia continuă;

- în lipsa liniei continue, mijlocul

drumului sau mijlocul părţii carosabile

liberă pentru circulaţie.

Aveţi posibilitatea:

1. să contestaţi afirmaţiile celuilalt 

conducător auto;

2. să descrieţi situaţii care nu sunt 

prevăzute la rubrica 12 “Împrejurări” 

3. să daţi mai multe detalii (de ex. 

terminarea manevrei)

Formularul de constatare nu mai poate fi modificat după ce a fost

semnat de ambele părţi şi cele două exemplare au fost separate.



1. Completaţi în avans, pe o parte a 

formularului de constat, datele proprii 

(rubricile 6, 7 şi 8). Va fi un ajutor 

preţios în momentele de după 

accident.

2. Scrieţi lizibil şi concis (evitaţi 

supraîncărcarea şi ştersăturile)

3. Încercaţi să ajungeţi la un acord cu 

cealaltă parte şi să semnaţi împreună 

formularul de constatare.

4. În cazul apariţiei unor divergenţe 

notaţi toate datele celuilalt 

conducător auto şi completaţi 

formularul în partea care vă este 

rezervată. Dacă este necesar, faceţi 

apel la poliţie!

5. În cazul unui accident cu vătămări 

corporale, întotdeauna chemaţi poliţia.       

6. Dacă nu sunteţi de acord cu 

versiunea celuilalt conducător auto, 

menţionaţi acest lucru la rubrica 14 

(Observaţii) din formular.

7. Dacă există martori ai accidentului, 

notaţi numele şi adresele lor 

complete; în caz contrar această 

informaţie  ar putea fi pusă la 

îndoială.

8. Informaţiile pe care nu le menţionaţi 

imediat,  mai târziu ar putea fi 

negate, contrazise sau puse la 

îndoială.

9. Verificaţi cu mare atenţie toate 

informaţiile date de celălalt 

conducător auto şi, în special, 

numărul de înmatriculare al 

autoturismului şi poliţa de asigurare.


