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Desene şi mesaje premiate în cadrul Campaniei Naţionale de Educaţie Rutieră 

Vele Orhideea 
Baia Mare



pa
gi

na
 2

ATENȚIE! Circul și eu!

Într-o lume a cailor 
putere tot mai grăbită 
şi agresivă, mesajele şi 
desenele din această 
broşură îndeamnă la 
meditaţie şi respect. 
Autorii ei, copiii ştiu 
mai bine decât unii 
şoferi că viteza ucide,  
că alcoolul distruge.
Copiii vor ca cei de la 
volan să se gândească şi 
la ei, să-i apere şi să le 
respecte dreptul la viaţă.
Rugăminţile lor sunt o 
chemare  
la responsabilitate  
în trafic.

Găman 
Alexandru    
Tg. Jiu

Asavetei Roxana     
Suceava
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Buican 
Irina     
Tulcea
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ATENȚIE! Circul și eu!

Maşina este un lucru 
care a venit pe lume 

pentru a uşura traiul 
uman şi nu pentru 

a-l îngreuna sau a-l 
distruge. Este privită de 

multe ori ca o binecu-
vântare iar alte ori un 

blestem. Nu obiectul  în 
sine ar trebui culpa-

bilizat, ci omul care-l 
conduce, pentru răul 

pe care-l poate face. De 
aceea, le cer şoferilor să 
se gândească înainte de 
a urca la volan întrucât 

sunt responsabili pen-
tru viaţa lor şi a altora. Buican Irina   

Tulcea

Ionescu Anemona 
Alexandria
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Nu este ruşinos a respecta 
regulile de circulaţie şi pe ceilalţi 
participanţi la trafic. Nu trebuie 
să fii mândru dacă desconsideri 
pietonul care are acelaşi drept la 
viaţă ca şi tine. O tonă de fier pe 
patru roţi trebuie să te facă mai 
responsabil, nu ignorant. Dacă 
te incomodez, construieşte-ţi 
propriul drum şi propriile reguli 
de circulaţie, dar vei descoperi  
că viaţa e mai monotonă fără 
mine şi că e chiar frumos să 
te comporți omeneşte. Atenţia 
contează pentru a salva vieţi. 
Fii atent şi nu neglija oamenii 
din jurul tău!

Grigoroşcuţă 
Mihai

, Covasna

Sârboiu  
Cătălina  
Bucureşti
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ATENȚIE! Circul și eu!

Fiecare om are dreptul la viaţă aşa cum îl 
ai şi tu. De ce să moară alţii din cauza ta 
când nu eşti atent? Oricare dintre noi îşi 
face propriul plan de viitor, toţi avem vise 
pe care dorim să le îndeplinim, iar tu nu ai 
voie să intervii în drumul nostru şi să-i pui 
capăt. Astfel, te faci vinovat nu numai pen-
tru distrugerea unui individ, ci şi pentru 
dorinţele neîmplinite ale acestuia. 
Fii atent, circul şi eu!

Popa Mihai 
Bucureşti

Cristea Roxana – Întorsura Buzăului

Răucea Ionuţ
Bucureşti
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Atenţie, circul şi eu!
Un şofer şi-o şoferiţă
Se plimbau cu o dubiţă
Pe pedală au călcat,
Şi-n copac ei au intrat.
Nu luaţi exemplul lor,
Fiţi atenţi şi la alcool!

Oieru Şerban 
Oradea

Mureşan 
Adriana 
Baia Mare

Purecel Denisa   
Întorsura Buzăului
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ATENȚIE! Circul și eu!
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Delibas Miruna   
Botoşani
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ATENȚIE! Circul și eu!

Roţi încinse şi 
motoare,

Dă bani UE 
de trotuare.
La noi nu-i 

nici o schim-
bare,

Tot mai 
multă lume 

moare,  
În accidente 
îngrozitoare.

Onofrei Iulia   
Mehedinţi

Sabo Cătălin 
Şimleu
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Eu nu te aud, dar te văd!
Cunosc regulile, dar ajută-mă să nu greşesc!
Dragul meu şofer, ca mine ai fost... eu ca tine nu 
sunt. Mă poţi feri de necazuri, mă poţi lăsa să mă 
bucur în continuare de farmecul şi frumuseţea 
copilăriei, îmi poţi ocroti liniştea familiei, doar 
dacă mă respecţi.

Bamburic Andreea 
Botoşani

Cristuţiu  
Ciprian

Şimleu

Popa 
Andreea  
Mehedinţi
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ATENȚIE! Circul și eu!

Bucuria de a trăi
Am învăţat că viaţa e un dar,  
e o minune, că trebuie să te bucuri 
de tot ce-i frumos, de prima rază 
de soare, de prima floare, de 
prima zăpadă, de prima iubire...
De ce să-mi iei tu, şofer neatent, 
toate aceste bucurii din teribilism, 
din dorinţa de a arăta ce maşină 
“bengoasă” ai?
Stăpâneşte-ți caii putere şi lasă-mi 
zâmbetul pe buze, lasă-mi licărul 
ochilor, lasă-mi bucuria de a 
zâmbi, de a râde în hohote  
când e cazul, de a învăţa. 
Lasă-mi bucuria de a trăi.
Şi... ţine minte! Împarte drumul 
şi cu cei fără carnet!

Lorincz Katalin 
Floreşti

Chipori 
Bianca 
Botoşani
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În lumea tăcerii nu pătrund  
decât imagini!
E o zi mohorâtă de toamnă. Din cerul 
înnorat a început să cadă şi ploaia: deasă, 
rece, duşmănoasă, făcându-te să grăbeşti 
paşii spre un adăpost cald.
Cu puţin înainte de a junge la şcoală, 
aproape de trecerea de pietoni, observ 
cum oamenii se opresc brusc, iar pe figura 
lor văd nedumerire, îngrijorare, teamă. 
M-am întors şi am fost uimită de ce am 
văzut: în mijlocul străzii zăcea întinsă 
într-o baltă de sânge o fetiţă de la şcoala 
mea, Şcoala Specială pentru Deficienţi de 
auz. Şoferul maşinii încerca să se justifice 
în timp ce lua fetiţa în braţe: "M-am 
gândit că s-ar putea să traverseze, chiar 
dacă avea roşu la semafor şi am claxonat 
de mai multe ori, nu înţeleg de ce nu s-a 
oprit." Dacă lângă trecerea de pietoni, 
de lângă şcoala noastră ar fi montat un 
panou care să avertizeze şoferii despre 
existenţa elevilor surzi poate  
că asemenea drame ar fi evitate.

Gocan 
Dorel  

Cluj

Popa 
Valentin  
Feteşti

Hornea 
Alexandru

Suceava
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ATENȚIE! Circul și eu!

Crezi că e o scenă 
dintr-un film? Greşit! 
E realitatea.
Atenţie, circul şi eu!

Mioara Dohotariu
Vârfu Câmpului  

Andronache 
Daniela  
Savoiu, Gorj

Ştef Denis 
Bacău

Ene Cristina  
Feteşti
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Ciocoiu 
Octavia  
Baia 
Mare

Ristea Clara  
Buzău



Lucrare realizată de  
împreună cu 

Mulţumim firmelor care au 
contribuit la premierea elevilor 

câștigători ai concursului  
de desene și mesaje  

pe teme rutiere!

Ministerul  
Transporturilor 
și Infrastructurii

Ministerul  
Administrației 

și Internelor

Ministerul  
Educației, Cercetării

și Sportului


