
INFORMAŢIE 

Acţiuni întreprinse de Automobil Club din Moldova întru realizarea obiectivelor Strategiei Naţionale 

pentru Siguranţa Rutieră ( perioada: anul 2014) 

 

 Acţiunea „Cuplează-te cu viaţa” 

La data de 14.01.2014, Automobil Club din Moldova în parteneriat cu Inspectoratul Naţional de Patrulare au 

efectuat o acţiune direcţionată spre informarea şoferilor despre importanţa transportării copiilor în sisteme 

speciale de reţinere. Pe parcursul acţiunii, şoferii care transportau copii fără sisteme de reţinere, au primit de 

la ACM cîte un adaptor pentru centura de siguranţă şi o explicaţie despre importanţa dotării automobilelor 

cu dispozitive de reţinere a copiilor. 

 

 Trainingul “Drumuri Sigure pentru toți” în Hîncești, Leova și Chișinău 

În februarie 2014, Automobil Club din Moldova în parteneriat cu Alianța Estică pentru Transport Sigur și 

Durabil au desfășurat în satele Peresecina, Congaz și Svetlîi o serie de traininguri cu genericul “Drumuri 

sigure pentru toți”. 

În luna martie, organizatorii au continuat să desfășoare traininguri similare și în alte localități din republică. 

Astfel, diverse organizații ale societății civile (școli, ONG-uri de volutari, persoane cu dizabilități, copii, 

grădinițe de copii, uniuni de bicicliști, reprezentanții Poliției de Patrulare, ai Primăriilor și Administrației de 

Stat a Drumurilor) din Leova, Hîncești și Chișinău au participat la trainiguri timp de 2 zile în cadrul 

proiectului “Consolidarea Capacităților Societății Civile din Moldova de a promova siguranța rutieră”, 

desfășurat sub auspiciile Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare. Scopul acestui proiect este de 

a promova o înțelegere mai clară a proiectelor de reconstrucție a drumurilor realizate de Bancă, de a 

îmbunătăți comportamentul cetățenilor moldoveni în traficul rutier și, prin urmare, de a reduce numărul 

accidentelor și fatalităților rutiere. 

Participanții la training au primit informație utilă și au dezvoltat unele abilități privind siguranța rutieră 

personală și posibilitățile de a desfășura prevenție rutieră la costuri minime în comunitatea lor. La finele 

sesiunii, participanții au construit grupuri de lucru și, ajutați de traineri, au întocmit planuri de activitate 

pentru soluționarea problemelor rutiere pe care le întîlnesc în localitățile lor și pentru reducerea numărului de 

accidente. EASST și ACM au contribuit cu materiale informative, broșuri, filme de producție autohtonă și 

internațională, reflectorizante, jocuri și păpuși de teatru pentru educația siguranței rutiere (donate de 

Children’s Traffic Club și Ten Alps Communicate), tricouri, veste reflectorizante pentru fermieri, bicicliști și 

cei ce folosesc hipomobilele. De asemenea, s-au oferit sfaturi pentru implementarea eficientă a planurilor de 

activitate. Fiecare participant a primit Certificat de participare, fiind încurajat să se implice în desfășurarea 

campaniilor locale de îmbunătățire a nivelului siguranței rutiere. 

 

 

 Lansarea spectacolului “Alex în oraș” 

În luna mai  „Automobil Club din Moldova”, în parteneriat cu Teatrul pentru copii “Foișor Fermecat” a 

lansat spectacolul pentru copii la tematica siguranței rutiere „Alex în oraș”. 

Proiectul se desfășoară sub egida Federației Internaționale de Automobilism, Fundației FIA și în parteneriat 

cu Inspectoratul Național de Patrulare, iar motivul lansării acestuia este situația alarmantă în țară privind 

fatalitățile și traumatismele rutiere în rîndul copiilor. Prin urmare, proiectul are ca şi scop reducerea 

numărului accidentelor rutiere ce implică copiii, prin intermediul educației rutiere și acțiunilor de profilaxie. 

Piesa urmează a fi prezentată în întreaga ţară pînă la finele anului.  



 

 Ziua Internațională a Copilului 

De ziua Internațională a Copilului, la 1 iunie 2014, echipa ACM împreună cu teatrul pentru copii „Foișor 

Fermecat” au decis să le creeze o atmosferă de sărbătoare copiilor mai triști și au mers la Școala-Internat din 

s. Congaz, Găgăuzia pentru prezentarea spectacolului cu tematica siguranței rutiere „Alex în oraș”. 

Spectacolul a fost interactiv și copiii au avut ocazia să învețe regulile de circulație împreună cu eroii 

spectacolului, fiind foarte impresionați și activi. De asemenea, ei au primit în dar dulciuri și baloane oferite 

de Operațiunea Florian din Marea Britanie și de ACM. 

 

 

 Eveniment de caritate “Sigur și Vizibil” 

 

ACM și Fundația „ProtectMD” au desfășurat la 29 mai 2014 evenimentul de caritate în cadrul proiectului 

„Vizibil şi sigur”, al cărui scop este de a ajuta la crearea unor drumuri mai sigure pentru participanţii la 

trafic. Proiectul este implementat în cadrul Decadei de Acţiuni pentru Siguranţa Rutieră 2011-2020 şi UN 

My World Survey Campaign şi este finanţat de către Federaţia Internaţională de Automobilism (FIA). Seara 

de caritate a fost destinată colectării de fonduri pentru procurarea reflectorizantelor pietonale și distribuția 

ulterioară a acestora copiilor din Republica Moldova. Evenimentul a avut loc la reşedinţa Şefului Delegaţiei 

UE în Republica Moldova. O recunoștință deosebită pentru suport le aducem doamnelor Olga Shumylo-

Tapiola soția Șefului Delegației UN în RM, Jo Batson soția Ambasadorului Marii Britanii și Nicola 

Harrington-Buhay Rezident coordonator ONU și Reprezentant Rezident al PNUD. În cadrul evenimentului a 

avut loc și o mini prezentare de modă la care au participat copii purtînd haine și accesorii de culori aprinse, 

cu elemene reflectorizante, ceea ce oferă vizibilitate și siguranță pe stradă. Ideea a fost susținută în totalitate 

de către prezentele doamne, care s-au expus și pe marginea necesității promovării reflectorizantelor în 

societate. La eveniment s-au colectat 9911 MDL. Toți banii colectaţi au fost cheltuiţi pentru importarea 

reflectorizantelor din Estonia, pentru că în R. Moldova nu se produc. Elementele reflectorizante sunt 

distribuite copiilor din zonele rurale ale Moldovei, mai ales, unde au loc accidente rutiere conform datelor 

statistice, dar și în orfelinate și internate. 

 

 

 Siguranța rutieră pentru copiii cu dizabilități 

ACM împreună cu teatrul pentru copii „Foișor Fermecat” au mers la Centrul pentru copiii cu dizabilităţi 

„Tony Hawks Centre” din capitală. Actorii de la „Foişor Fermecat” şi echipa ACM au creat o atmosferă de 

sărbătoare copiilor de la centru, aratîndu-le spectacolul la tematica siguranţei rutiere „Alex în oraş”. 

Totodată, aceştia au primit în dar dulciuri, reflectorizante și baloane oferite de Operațiunea Florian din 

Marea Britanie și de către ACM. Spectacolul a fost jucat în două limbi: română şi rusă şi a fost apreciat înalt 

de către părinţii copiilor, care, de asemenea, au participat la eveniment. 

 

 

 Training de siguranță rutieră pentru angajații Gas Natural Fenosa 

În luna iulie 2014 managerii de proiect ACM, Virginia Mandalac și Tatiana Mihailova în colaborare cu dna 

Liuba Popa au organizat un curs de instruire pentru conducătorii auto ai companiei Gas Natural Fenosa. 

Reprezentanții ACM au fost asistați de dl Mihai Rusu de la Centrul Unic de Video Monitorizare și șeful 

departamentului de transport al Gas Natural Fenosa, dl Sergiu Enache, care le-au vorbit conducătorilor auto 

despre șofatul în condiții nefavorabile și alte situații excepționale pe drum. 



Participanții au apreciat trainingul drept unul foarte util și relevant pentru activitatea lor, sugerînd să 

efectueze același lucru și în alte companii. Ei au primit în dar stickere reflectorizante și broșuri informative 

privind diverse subiecte importante ale siguranței rutiere precum șofatul în stare de ebrietate, centura de 

siguranță, verificarea anvelopelor, pietonii, primul ajutor, etc. 

 

 

 “Vizibil și Sigur”: reflectorizante pentru copiii social vulnerabili! 

Ca urmare a evenimentului de caritate “Vizibil și Sigur!”, echipa Automobil Club din Moldova în colaborare 

cu fundația “ProtectMD”, soția Șefului Delegației UE în RM, dna Olga Shumylo-Tapiola și soția 

Ambasadorului Marii Britanii, dna Jo Batson au dat start acțiunilor de prevenție rutieră pentru copii cu 

distribuirea gratuită a reflectorizantelor, pentru a proteja viața și sănătatea copiilor în trafic, pe timp de seară 

sau vizibilitate redusă. 

Prima acțiune a avut loc la data de 22 august 2014, la Centrul de zi pentru copiii social vulnerabili 

“Walkerhaus” din s. Chiperceni, Orhei, unde au fost donate mai mult de 100 de reflectorizante. Copiilor li s-

a explicat necesitatea folosirii reflectorizantelor dar și alte reguli de circulație importante, pe care trebuie să 

le respecte în calea lor casă-şcoală. În același timp, cu prilejul începutului unui nou an școlar, partenerii 

proiectului au dăruit copiilor rechizite şcolare și dulciuri. 

 

 

 Fiți atenți la drum, copii! 

Cu prilejul începutului noului an școlar, în primele zile ale lunii septembrie, Automobil Club din Moldova 

(ACM) în parteneriat cu Inspectoratul Național de Patrulare (INP) al MAI au inițiat o serie de acțiuni de 

siguranță rutieră pentru copii. 

Reprezentanții ACM și INP au desfășurat lecții de siguranță rutieră pentru elevii claselor întîi din Bălți, 

Comrat, Congaz și Svetlîi, cu scopul de a reduce numărul de accidente rutiere cu implicarea copiilor. Copiii 

au învățat regulile de circulație și au jucat jocuri cu tematica siguranței rutiere. Drept urmare a proiectului 

“Vizibil și Sigur!” reprezentanții ACM le-au distribuit elevilor reflectorizante, pentru a le oferi o cale sigură 

spre școală și înapoi acasă. 

 

 

 Training în domeniul siguranţei rutiere pentru angajaţii Centrului Unic de Monitorizare şi 

Coordonare 

 

În luna septembrie 2014 a fost organizat un curs special pentru angajaţii Centrului Unic de Monitorizare şi 

Coordonare (CUMC) din capitală. Scopul acestuia a fost de a informa reprezentanţii centrului despre 

importanţa respectării normelor de siguranţă rutieră, chiar dacă aceasta este responsabilitatea lor principală 

în cadrul serviciului. Doar printr-o cooperare eficientă şi armonie dintre aplicarea legii şi informarea corectă 

a societăţii civile putem obţine rezultate evidente la capitolul statisticilor rutiere. 

Totodată, participanţii au avut posibilitatea de a testa simulatorul de accidente rutiere în cazul unei coliziuni 

frontale la o viteză de 12km/h, pentru a simţi pe pielea lor efectul loviturii. 

Participanții apreciază treningul drept unul foarte util și relevant pentru activitatea lor. Ei au primit în dar 

stickere reflectorizante și broșuri informative privind diverse subiecte importante ale siguranței rutiere 

precum șofatul în stare de ebrietate, centura de siguranță, verificarea anvelopelor, pietonii, primul ajutor, etc. 

 

 



 Concursul republican „Securitatea la trafic înseamnă viaţă” 

În  octombrie 2014, în orașul Glodeni a avut loc ediția a 17-a a Concursului Republican „Securitatea la trafic 

înseamnă viață”. Concursul se desfășoară sub egida Inspectoratului Național de Patrulare al MAI în 

parteneriat cu Automobil Club din Moldova și Ministerul Educației al Republicii Moldova. 

Scopul Concursului este reducerea numărului accidentelor rutiere cu implicarea copiilor, însușirea corectă a 

regulilor de circulație și verificarea nivelului de pregătire a elevilor la capitolul respectării normelor rutiere 

în calitatea lor de participanți la traficul rutier. La această ediție au participat mai multe echipe de elevi din 

diferite instituții de învățămînt din țară. În cadrul evenimentului, elevii au demonstrat atît cunoștințele 

teoretice cît și practice în domeniul siguranței circulației rutiere și acordarea primului ajutor medical în caz 

de accident rutier. 

Premiul mare a fost cîștigat de către echipa liceului “Mihai Eminescu” din or. Edineț și, prin urmare, 

conform tradiției concursului, cîștigătorii se vor bucura de un Orășel al Siguranței Rutiere în localitatea lor. 

Participanții au primit în dar, din partea echipei Automobil Club din Moldova: reflectorizante pentru pietoni, 

tricouri dedicate Deceniului de acțiune pentru siguranța rutieră și broșuri informative despre siguranța 

pietonului în trafic. 

 

 

 Lansarea proiectului SENSOR în Moldova 

 

La data de 28-29 Octombrie 2014, Automobil Club din Moldova a organizat evenimentul de lansare a 

proiectului Drumuri Sigure de Vecinătate pentru Europa de Est în Moldova (SENSOR). 

Proiectul Drumuri sigure de vecinătate pentru Europa de Sud Est (SENSOR) are la bază cooperarea 

remarcabilă între cluburile automobilistice, institutele de cercetare și autoritățile responsabile şi este finanţat 

de către SEE Transnational Cooperation Programme (Programul Transnaţional de Cooperare al Europei de 

Sud-Est). Programul Europei de Sud-Est are drept scop dezvoltarea de parteneriate transnaționale în domenii 

de importanță strategică, în vederea îmbunătățirii procesului de integrare teritorială, economică și socială și 

de a contribui la coeziunea, stabilitatea și competitivitatea regiunii. În acest context, programul urmărește să 

realizeze proiecte de înaltă calitate, orientate spre rezultate cu caracter strategic, relevante pentru aria 

programului. 

Obiectivul proiectului SEE SENSOR este “de a construi o Europă de Sud-Est fără drumuri cu risc sporit”. În 

contextul abordării sistemului sigur, cu acțiune complementară simultană în vederea îmbunătăţirii 

comportamentului participanţilor la trafic, construcţia vehiculelor și infrastructura rutieră, scopul acestuia 

este de a salva cît mai multe vieţi omeneşti cu resursele financiare disponibile. La eveniment au participat 

reprezentanţi ai autorităților locale, precum şi vice-ministrul Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor, 

Administrația de Stat a Drumurilor, Secretarul General al Consiliului Național pentru Securitatea Circulaţiei 

Rutiere și alţi reprezentanți ai instituțiilor implicate în construcția și auditul drumurilor în Republica 

Moldova.  

 

 Atelierul de lucru sub-regional în cadrul TRACECA 

La atelierul de lucru organizat de către ACM au participat repreyentanţi ai autorităţilor responsabile de 

siguranţa la trafic din Republica Moldova şi Ucraina. Scopul acestui atelier de lucru a fost identificarea 

metodelor de intervenţie şi elaborarea planului de acţiuni la nivel regional cu scopul de a ridica nivelul 

securităţii la trafic . 

 

 



 Masa rotundă în cadrul proiectului TRACECA, training pentru autorităţile responsabile de 

siguranţa rutieră 

 

Scopul principal al mesei rotunde este unirea eforturilor structurilor de stat şi ale organizaţiilor obşteşti, 

necesare pentru soluţionarea problemelor ce ţin de securitatea traficului rutier în Moldova. La finele 

seminarului, a fost elaborat Planul Naţional de Acțiuni menit să asigure redresarea situaţiei în domeniul 

siguranţei traficului rutier. 

 

 

 În Republica Moldova a fost marcată Ziua Mondială de Comemorare a Victimelor 

Accidentelor Rutiere 

 

În contextul Zilei Mondiale de Comemorare a Victimelor Accidentelor Rutiere, în perioada 14-18 noiembie 

2014, Automobil Club din Moldova a organizat și a participat la o serie de acțiuni dedicate acestei zile. 

Scopul acestor evenimente este de a comemora pe toți cei ce au trecut în nefiinţă din cauza accidentelor 

rutiere şi a transmite condoleanţe familiilor, care poartă în suflet această suferinţă o viaţă întreagă. În acelaşi 

timp, evenimentul e direcţionat spre atenţionarea societăţii privind consecinţele tragice ale accidentelor 

rutiere.  

La data de 18 noiembrie, ACM în parteneriat cu Inspectoratul Național de Patrulare au desfășurat un marș 

consacrat Zilei de Comemorare. În acest an evenimentul a purtat sloganul ”Viteza ucide - reduceţi viteza!”. 

Astfel, 7 mașini, dintre care și una accidentată s-au deplasat pe străzile capitalei, pentru a atrage atenția 

oamenilor asupra consecințelor grave ale nerespectării regulilor de circulație. 

Ulterior, evenimentul a continuat în Scuarul Catedralei Adormirii Maicii Domnului, din centrul capitalei, 

unde a avut loc mitingul de comemorare a victimelor accidentelor rutiere, la care au fost prezenți: Vice-

ministrul afacerilor interne Serghei Diaconu; Șeful IGP al MAI Ion Bodrug; Șeful INP al IGP al MAI Marin 

Maxian, echipa Automobil Club din Moldova, rudele, prietenii și cunoscuții celor decedați în accidente 

rutiere. 

De asemenea, la eveniment au participat 2 echipe de elevi de la Liceul teoretic ”Chiril și Metodiu” din mun. 

Chișinău și Liceul ”Petru Ștefănucă” din or. Ialoveni. 

Evenimentul s-a încheiat cu un flashmob în cadrul căruia participanţii au aprins lumînări și au lansat spre cer 

baloane în memoria celor decedați. De asemenea, la Catedrala Adormirii Maicii Domnului a fost oficiată o 

liturgie de comemorare a victimelor accidentelor rutiere. 

 

 

 Teatrul siguranței rutiere de Ziua Mondială a persoanelor cu dizabilități 

 

În legătură cu marcarea pe 3 decembrie a Zilei Mondiale a Persoanelor cu Dizabilități, Automobil Club din 

Moldova în colaborare cu Teatrul pentru copii Foișor Fermecat și Inspectoratul Național de Patrulare al MAI 

au organizat la data de 5 decembrie 2014 spectacolul siguranței rutiere „Alex în oraș” la Centrul Comunitar 

pentru Tineri și Copii cu dizabilități fizice. 

La eveniment, copiii cu nevoi speciale au fost informați, în mod distractiv, despre regulile de circulație și 

siguranță rutieră, pentru a facilita accesul acestora la traficul rutier și a le asigura o deplasare fără primejdii. 

Reprezentanții Inspectoratului Național de Patrulare le-au explicat copiilor despre necesitatea folosirii 

reflectorizantelor pentru pietoni, după care, echipa ACM împreună cu mascota Zebră le-au dăruit fiecăruia 

cîte un reflectorizant, dar și i-au ajutat să le fixeze corect. Copiii au primit și baloane donate de organizația 

Operation Florian din Marea Britanie. 
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