
Carte de Salvare 
la Bord

Automobil 
Clubul 
Român

021-222.22.22
alarmcenter@acr.ro

ASISTENȚĂ 24 h:

www.acr.ro



Autovehiculele devin tot mai sigure

Structurile stabile ale caroseriilor fac autovehiculele 
noastre mai sigure, airbagurile și tehnologiile pretensionării 
centurilor de siguranță sunt tot mai complexe. În ultimii 20 de 
ani, acest progres în inginerie a contribuit serios la reducerea 
numărului de persoane decedate sau rănite în accidentele 
rutiere.

Tehnologia care protejează viața ocupanților unui 
autovehicul accidentat a devenit o provocare serioasă pentru 
echipajele de salvare. Acest lucru este valabil mai ales atunci 
când descarceratorii trebuie să utilizeze echipamente grele  
pentru a  scoate răniții dintr-un vehicul. Tăria oțelului învinge 
de multe ori chiar și cele mai puternice instrumente de tăiere.

Echipele de descarcerare au nevoie de 
acces rapid la informație
Este esențial ca răniții să fie transportați la spital, în 

cel mai scurt timp posibil după ce au primit asistența medicală 
primară la locul accidentului. Fiecare minut contează. Dar 
echipele de interventie de urgență nu știu întotdeauna unde să 
aplice taietoarele hidraulice cât mai precis sau cum să evite 
declanșarea airbagului în timpul descarcerării. Destul de des, 
în puținul timp avut la dispoziție, echipele sunt în 
imposibilitatea de a identifica în mod pozitiv tipul sau anul de 
fabricație al vehiculului zdrobit. Studiile arată că echipajele [1] 
de descarcerare identifică incorect sau nu reușesc să identifice 
aproximativ 64% din toate vehiculele accidentate. 

Protectia pasagerilor: cu cât este mai 
eficientă, cu atât este mai dificil pentru 
descarceratori

[1]ADAC Accident research and air rescue

Fiecare secundă contează

De cele mai multe ori, în procesul de salvare a 
persoanelor încarcerate în propriile autoturisme se pierde 
timp prețios, mai ales în cazul accidentelor grave. Creșterea 
siguranței la diverse modele de autoturisme reprezintă o 
serioasă provocare pentru echipajele de descarcerare. Mai 
mult, îndepărtarea plafonului unui autovehicul, de către 
echipajele de descarcerare, devine din ce în ce mai 
problematică. Confruntându-se cu bucăți de oțel de mare 
rezistență, precum și cu armături ale caroseriei, în aceste 
condiții, chiar și cele mai puternice dispozitive de tăiat nu mai 
fac față. Anumite componente de siguranță, precum 
generatoarele de gaz din sistemele airbag, pot reprezenta un 
risc de siguranță, atât pentru echipajele de descarcerare care 
intervin în situațiile de urgență, cât și pentru victime. O altă 
problemă o constituie găsirea și deconectarea acumulatorului 
în cazul autoturismelor moderne.

În operațiunile de descarcerare, fiecare secundă 
contează, și întârzierile inutile pot fi cauzate de incertitudini 
privind locul potrivit de tăiere şi de punctele de acces pentru 
instrumentele de salvare. Prin urmare, coordonatorii 
intervențiilor de descarcerare au nevoie de informaţii, direct 
din vehicul, despre caracteristicile tehnice şi componentele 
instalate. Unii producători de vehicule le-au publicat deja, pe 
paginile lor de internet, dar acest tip de informații sunt destul 
de lungi şi eterogene. Este nevoie de un sistem care face 
disponibil accesul în mod rapid şi fiabil la informaţiile tehnice 
pentru pompieri și salvatori, într-un format standard. Testele 
au aratat că astfel de informaţii ajută la economisirea unor 
minute prețioase în salvarea vieții.

Astfel, este nevoie de o “Carte de Salvare la Bord” 
standardizată, în format A4, care să cuprindă informații cu 
privire la localizarea armăturilor cabinei, a rezervorului de 
combustibil, a bateriei, airbag-urilor, generatoarelor de gaz,  
unităților  de control, etc, precum și informațiile  referitoare la  
precizarea punctelor adecvate de tăiere. Această carte trebuie 
utilizată la nivelul întregii Europe, inclusiv în România. 
Pentru a fi cât mai accesibilă echipajelor de descarcerare, 
“Cartea de Salvare la Bord” trebuie să fie plasată, în fiecare 
autoturism, la parasolarul din dreptul conducătorului auto.

Sperăm că, în câţiva ani, noul sistem de apel de 
urgenţă eCall va fi funcțional peste tot în Europa. Sistemul va 
transmite date specifice ale vehiculului, relevante, direct 
echipajelor de descarcerare prezente la locul incidentului.
Până atunci, avem nevoie de o soluţie simplă şi eficientă care 
salvează vieţi.



 Ora de aur

Studiile efectuate [1] de cercetători în domeniul 
accidentelor, au dovedit că salvarea persoanelor vătămate 
dintr-un vehicul durează cu atât mai mult cu cât vehiculul este 
mai nou. În accidentele care au implicat vehicule fabricate 
între 1990 si 1992, timpul de salvare a fost sub 50 minute în 
40% din cazuri. Pentru autovehicule fabricate între 2005 și 
2007, doar 20% din misiunile de salvare ar putea fi finalizate 
în mai putin de 50 de minute. Aceasta este o amenințare gravă 
la adresa "Orei de aur", care este esențială pentru o salvare de 
succes a răniților: 20 de minute pentru ca  echipele de 
descarcerare să ajungă la locul accidentului, 20 de minute 
pentru salvare / descarcerare la fața locului și 20 de minute 
pentru administrarea îngrijirilor medicale primare și de 
asistență a pacienților la spital. Dacă toate acestea pot fi 
realizate într-o oră, șansele de salvare a vieții unei persoane 
grav ranite cresc considerabil.

Soluţia Automobil Clubului Român:
Cartea de Salvare la bord
De acum, “Cartea de salvare la Bord” este 

disponibilă pentru a asigura timpul de salvare la un nivel 
minim. Se estimează că, utilizând cartea de salvare pe o scară 
largă, până la 2.500 de vieți ar putea fi salvate în accidente 
rutiere în Europa în fiecare an. Documentul conține toate 
informațiile despre vehicul, specifice, relevante pentru 
descarcerare și  trebuie să fie plasat în spatele parasolarului 
şoferului, unde le este la îndemână descarceratorilor să îl 
găsească.
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Iniţiativa este un succes

Mulţi producători de autovehicule au început să 
ofere cărţi de salvare în mai multe ţări, din Uniunea 
Europeană. Multe dintre acestea sunt disponibile doar în 
limba germană. Celelalte ţări şi Comisia Uniunii Europene 
trebuie să se angajeze la publicarea cărţilor de salvare, cel 
puţin în limba engleză, pentru ca acţiunile echipelor de 
descarcerare să fie rapide şi eficiente.

Procurarea “Cărţii de Salvare la Bord”

Producătorii de autovehicule ar trebui să ofere 
accesul la “Cartea de Salvare la Bord” în mod rapid şi fără 
taxe. Proprietarii de autovehicule şi echipele de descarcerare 
trebuie să poată descarca acesta carte de pe un portal central 
sau să o primească on-line de la dealerii autorizaţi. ACR pune 
la dispoziţie site-ul www.csb.acr.ro. Pe acest site, ACR a pus 
la dispoziţie link-uri către producătorii de autovehicule, iar 
informaţiile sunt actualizate periodic. Aici, orice 
automobilist, îşi poate obţine “Cartea de Salvare la Bord” în 
mod rapid.

În noile autovehicule, “Cartea de Salvare la Bord” 
trebuie plasată în spatele parasolarului şoferului, înainte de 
livrarea către client. Pentru a fi uşor de identificat diversele 
componente, “Cartea de Slavare la Bord” trebuie printată 
color.

Viitorul: sistemul de transmitere a 
datelor eCall

În Europa, structurile sistemelor de salvare sunt 
diferite. Folosirea unui elicopter medical de salvare, în unele 

ţări, a condus la ridicarea nivelului eficienţei şi calităţii 
operaţiunilor de salvare. Viitorul aparţine sistemului 
electronic de transmitere a datelor. Sistemul automat de 
urgenţă “eCall” va face posibilă identificarea directă a 
autoturismlelor implicate în accidente rutiere. Instrucţiunile 
tehnice necesare echipelor de descarcerare trebuie integrate în 
sistemul “eCall”.

Până la debutul sistemului “eCall”, ACR propune o 
soluție simplă pentru ca toate informațiile de care au nevoie 
echipajele de descarcerare să se găsească la bordul 
autovehiculului accidentat: “Cartea de Salvare la Bord”.

Ce pot face producătorii?

- Să furnizeze informații de salvare relevante pentru fiecare 
autoturism dotat cu airbag-uri, cel puțin în limba engleză,  
într-o carte de salvare standardizată, model A4.

- Să specifice, pe aceste carți de salvare, care sunt punctele 
recomandate de tăiere, pentru a facilita îndepărtarea 
structurilor de oțel de mare rezistență, în vederea evitării 
deteriorării generatoarelor de gaz aferente airbag-urilor. 

- Să indice punctele în care pot fi plasate cricurile hidarulice, 
berbeci hidraulici, etc, pentru degajarea corespunzătoare a 
compartimentelor dedicate întinderii picioarelor pasagerilor 
și ale șoferului. 

- Să creeze un model specific de carte de salvare disponibil pe 
internet sau la dealerii autorizați. 

- Să livreze autovehiculele noi având cartea de salvare 
amplasată în parasolarul de  pe partea conducătorului auto.
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Cele mai frecvente întrebari referitoare 
la “Cartea de Salvare la Bord”:

- Este parasolarul locul cel mai potrivit unde poate fi 
pastrată cartea de salvare?

Experienţa noastră arată faptul că, în 90% din cazuri, 
parasolarul din dreptul şoferului este un loc bun, deoarece în 
cazul oricărui accident rutier există cel puțin o persoană care 
trebuie salvată. Parasolarul este deja folosit ca suport de 
documente. În fapt, în 30 de simulări de accidente rutiere s-a 
arătat faptul că acest document  îşi păstrează poziţia.

Cum putem preveni ca această “Carte de Salvare la Bord” 
să fie păstrată în alt loc din autovehicul ?

Faptul că automobiliştii îşi pot ţine în alt loc acest 
document nu poate fi prevenit. Dar o campanie susţinută de 
comunicare poate ajuta ca numărul acestora să fie cât mai mic.

Cum ne putem asigura că această “Carte de Salvare la 
Bord” va fi actualizată ori de câte ori este necesar (ex. în 
situaţia în care intervin modificari la autovehicul)

În principiu, singurele modificări care pot influenţa 
operaţiunile de descarcerare sunt cele aferente sistemului de 
alimentare cu GPL. Numărul acestor modificări este unul 
mic, dar deloc de neglijat. Service-urile sau distribuitorii care 
efectuează aceste modificări sunt responsabili de realizarea 
actualizărilor în mod corespunzător. Aceştia trebuie să 
confirme aceste modificări.

De unde putem afla mai 
multe informaţii despre 
această “Carte de Salvare 
la Bord”?
Informaţiile sunt disponibile 
pe www.csb.acr.ro, 
actualizate permanent.

Cum poți avea “Cartea de 
Salvare la Bord” în 
autoturismul tău? 
De pe 
- Descarcă,  “Cartea 
de Salvare la Bord” 
corespunzatoare propriului 
autoturism și tipărește-o color.
 - Împăturește “Cartea 
de Salvare la Bord” și 
plaseaz-o la parasolarul din 
dreptul conducătorului auto.  

 www.csb.acr.ro

 

Notă

Este foarte important să indicați prezența “Cărții de Salvare 
la Bord” prin fixarea unui autocolant în interiorul 
parbrizului, pe partea stângă (fie în colțul din stanga în 
partea de sus, fie în colțul stânga din partea de jos). Acesta 
poate fi lipit și în spatele oglinzii retrovizoare. 

Aplicarea acestui autocolant nu trebuie niciodata să 
afecteze vizibilitatea soferului! 



O reacţie rapidă şi profesionistă în cazul unei 

catastrofe, fie ea accident rutier sau orice altceva, are 

urmări imediate şi vizibile în viaţa unor semeni ai 

noştri şi, de multe ori, în cea a unei comunităţi întregi. 

Zilnic, echipele de intervenţie sar în ajutorul 

oamenilor, le salvează  bunurile, îi smulg din ghearele 

morţii şi pleacă la alte şi alte ,,lupte cu nenorocirile 

vieţii”.

Obiectivul fundamental al activităţii 

desfăşurate de IGSU vizează eficientizarea acţiunilor 

de prevenire şi gestionare a situaţiilor de urgenţă, în 

vederea menţinerii sub control a riscurilor şi asigurarea 

stării de normalitate a vieţii comunităţilor şi este atins 

prin multitudinea activităţilor de prevenire şi 

intervenţie pentru stingerea incendiilor, descarcerare şi 

prim-ajutor SMURD, salvarea persoanelor şi limitarea 

pagubelor produse de inundaţii, alunecări de teren, 

mişcări seismice, epidemii, înzăpeziri, secetă, 

asistenţa persoanelor aflate în situaţii critice, 

intervenţia la accidente tehnologice, radiologice, 

nucleare, biologice sau alte tipuri de calamităţi 

naturale sau antropice.

Inspectoratul General pentru Situații de 

Urgență (IGSU) este principalul partener al Automobil 

Clubului Român în proiectul ”Carte de Salvare la 

Bord”. Împreună, ACR și IGSU și-au unit forțele în 

eforturile comune de reducere a numărului victimelor 

accidentelor rutiere și de salvare a vieților omenești.

IGSU – partener 

în proiectul 

”Carte de Salvare 

la Bord”
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