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Datorit` dezvolt`rii specta -
culoase a Internetului [i a flu -
en]ei tot mai evidente a citito-
rilor spre acest univers infor-
ma]ional mo dern, inclusiv ca
urmare a evo lu]iei tot mai ac -
cen tuate a sistemului de co -
mu nicare în cadrul Auto mo bil
Clubului Ro mâ n, [i ca ur mare
a solicit`rii unui num`r impor-
tant de membri ACR, în cepând
cu anul 2010, revista „Auto tu -
rism“ apare on-line, pe site-ul
www.acr.ro [i poa te fi acce-
sat` gratuit.
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O recent` statistic` a Comisiei Europene
situeaz` România pe un loc total neonorabil
(penultim) în ceea ce prive[te num`rul de
persoane decedate în accidente rutiere rapor -
tat la num`rul de locuitori, respectiv 97 per -
soane la un milion de locuitori, în timp ce în
multe ]`ri europene acest procent se situeaz`
la jum`tate.

Iat` c` Siguran]a Rutier` este un fac tor de -
o sebit care trebuie s` preocupe toate auto -
rit`]ile din domeniu, dar [i Societatea Civil`.

Automobil Clubul Român, membru activ al
Federa]iei Interna]ionale a Auto mobilului [i
participant la rea lizarea unor programe deo -
sebite în Deceniul Siguran]ei Rutiere (2011-
2020), proclamat atât de Organiza]ia Na]iu -
nilor Unite cât [i de Uniunea European`, a
reu[it ca în luna mai [i iunie 2017 s`-[i vad`
r`spl`tite efor turile sale de a contribui la re -
du cerea evenimentelor rutiere.

Astfel în luna mai 2017 la Brugess-Belgia,
în cadrul unei ceremonii, Automobil Clubul
Român a primit “Premiul pentru inova]ie” în
domeniul Mobilit`]ii [i Siguran]ei Rutiere,
oferit de Federa]ia Interna]ional` a Automo -
bilului – Regiunea I.

În luna iunie 2017, la Bucure[ti, la Reu -
niunea organizat` de Comisia Euro pean`, cu
titlul Siguran]a Rutier`, Automobil Clubul
Român a primit înc` un premiu “Excelen]a în
Siguran]a Rutier` –2017”, premiu primit a
doua oar`, deoarece în anul 2007 a mai
primit acest premiu. (Al`turat v` prezint
scrisoarea Doamnei Violeta Bulc – Comisar
european).

Urmare a acestui fapt, Automobil Clubul
Român este singura entitate din România
care a primit de dou` ori un premiu de
excelen]` din partea Comi siei Europene.

Sunt r`spl`tite astfel contribu]iile asocia]iei
noastre la cre[terea gradului de siguran]`
rutier` [i iat` c` ac]iunea “Laboratoarele
[colare de educa]ie rutier`”; Programele “O
secund` pentru via]a ta”, “Gânde[te înainte
de a conduce”, “Carte de Salvare la Bord”,
“#Seat Beltb00bing”, “Think bikes”, “Street
View Test”, Simpozionul na]io nal “Salva]i
vie]ile copiilor” (2016) [i-au ar`tat eficien]a [i
recunoa[terea atât pe plan na]ional, dar [i
interna]ional.

Colegii no[tri din executivul ACR s-au mo -
bilizat [i au antamat un concept nou, res pec -
tiv formarea [i educarea copiilor, care la rân -
dul lor s`-[i sen sibilizeze p`rin]ii în timp ce
conduc automobile, [tiut fiind faptul c` ace[ti
copii de azi sunt automobili[tii de mâine.

Din aceast` „pagin`” a[ dori s` felicit
colec tivul tehnic [i de ini]iativ` din ACR care
s-a preocupat de o asemenea problem` im -
por tant`.

Dar Automobil Clubul Român este o aso -
cia]ie civil` [i cu fonduri limitate, provenite
din cotiza]ii [i contribu]ii, dar autorit`]ile Sta -
tului Român, finan]ate din impozitele [i
taxele noastre, în mod special ale auto mo bi -
li[tilor, care sunt peste [ase milioane per -
soane, ce fac cu banii no[tri, deoarece situa -
]ia rutier` este în grea suferin]`, semna li za -
rea, calitatea [oselelor, autostr`zile –
unde de cca. 3-4 ani nu s-a construit

S IGURAN}A SIGURAN}A 
RUTIER~RUTIER~

Ü
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nimic – calitatea combustibililor auto,
lipsa [oferilor pentru autocamioane [i

auto buze, etc., nu ar trebui s` preocupe
guvernan]ii no[tri?

Dac` Statul ar fi mai implicat [i dac` va
colabora cu asocia]iile civile situa]ia se poate
schimba în bine, iar conce t`]enii no[tri nu vor
mai disp`rea în accidente rutiere, care în cifre
absolute anual se ridic` la cca. 2000 persoa -
ne.

Ce bine ar fi dac` Statul Român ar putea fi
premiat pentru asemenea activit`]i! Rezul ta -
tul va fi oricum în beneficiul nostru al contri -
buabililor.

* * * 
Înc` un premiu ob]inut de Automobil

Clubul Român la Reuniunea de la Bucure[ti a
Comisiei Europene dedicat` Siguran]ei Ru -
tiere este Premiul special “Jacques Barrot” ca

o recu noa[tere a remarcabilelor ini]iative în
siguran]a rutier`.

Acest al treilea premiu ob]inut de ACR are
o semnifica]ie deosebit` atât pentru mine,
autorul acestor însemn`ri, cât [i pentru Aso -
cia]ie.

În anul 2007, Comisia European` a insti -
tuit Premiile de Excelen]` în Si guran]a Ru -
tier`; ACR a fost una dintre primele entit`]i
care a ob]inut acest premiu.

Într-o reuniune special` desf`[urat` la
Bruxelless, la sediul Comisiei Euro pene, în
nu  mele ACR, personal, în calitate de pre [e -
dinte, am primit acest premiu înmânat de Co -
misarul Euro pean din acel moment Jacques
Barrot, [i iat` c` în anul 2017 Comisia Euro -
pean` institue Premiul Special “Jacques
Barrot”, în memoria acestuia.

Semnifica]ia este urm`toarea: Dup` zece
ani, ACR prime[te din nou Premiul de

Excelen]` în Siguran]a Rutier` [i
concomitent Premiul Special
instituit în memoria lui Jacques
Barrot adic` cel care a instituit
Pre miile de Excelen]` [i care a
înmânat Auto mobil Clubului
Ro mân un premiu de Exce len]`
din prima edi]ie.

Dac` m` gândesc c`
“nimic nu este în tâm pl`tor”
atunci pot afirma c` a ceste pre -
mii la distan]` de 10 ani re pre -
zint` un adev`rat jubileu pentru
asocia]ia automobili[ tilor din
România – Automobil Clubul
Român, ajuns la al 113-lea an
de activitate.

Membrii ACR [i to]iMembrii ACR [i to]i
automobili[tii ro mâni pot fiautomobili[tii ro mâni pot fi
mândri de asocia]ia lor [imândri de asocia]ia lor [i
poate vor fi un exemplu înpoate vor fi un exemplu în
Circula]ia Rutier`, iar Gu Circula]ia Rutier`, iar Gu --
vernan]ii se vor al`tura [i ei,vernan]ii se vor al`tura [i ei,
prin realiz`ri în domeniu.prin realiz`ri în domeniu.

Cu optimism cred înCu optimism cred în
acest de mers!acest de mers!

Cons tan t in  N ICULESCUCons tan t in  N ICULESCU nn
Pre[ed in te le  ACRPre[ed in te le  ACR

Ü

autotur i smedi tor ia l
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ADUNAREA PLENAR~ A FIA - REGIUNEA IADUNAREA PLENAR~ A FIA - REGIUNEA I
O NOUO NOU~~ RECUNOA{TERE INTERNA}IONALRECUNOA{TERE INTERNA}IONAL~~ PENTRU ACRPENTRU ACR

În perioada 16 - 19 mai
2017 s-a desf`[urat la Bru -
ges – Belgia, Congresul de
Prim`var` al Regiunii I a Fe -
dera]iei Interna]ionale a
Auto mobilului, aceasta fiind
cea mai important` dintre
cele patru regiuni ale FIA,
însumând 113 cluburi auto -
mobilistice din Europa, O -
rientul Apropiat [i Africa,
totalizând peste 38 milioane
de membri.

Delega]ia ACR, condus`
de Pre[edintele ACR, dom -
nul Constantin Niculescu, a
participat activ la Adunarea
Plenar` a Regiunii I FIA, la
Adun`rile Ge ne rale ale sub -
grupe lor zonale de cluburi
FIA, precum [i la nu meroase
ateliere lu crative pe teme de
dezvoltare a cursu rilor de pre -
 g`tire auto [i de asigurare a
mo bilit`]ii automo bi lis tice
(ACR este mem bru al Zonei
Fo rumului de Coordo nare
Europa de Sud-Est).

Dup` înche ie rea re uni -
unilor, în cadrul unei ce -
remonii spe ciale, Auto -
mobil Clu   bului Român i-a
fost acordat Premiul FIA
pentru Inova]ie în Si -
guran]a Rutier`, de cer nat
pentru cea mai de succes
cam panie de siguran]`
rutier`, desf` [urat` de un
club mem bru FIA, în cursul
a nului 2016. ACR a primit
acest pres tigios premiu
pen tru apli ca ]ia interacti va
de prevenire a vitezei exce -
sive, intitulat` “Plim b`
Ursul”, disponibil` gra tuit
pe App Store [i Google
Play, pentru orice smart -
phone sau ta blet`. Rea -
mintim, pe aceas t` cale, c`
ACR a mai fost premiat de
c`tre FIA pentru cam pa nii -
le sale de sigu ran]` rutier`,
în anul 2014.

Georgiana MOGA Georgiana MOGA nn
Director General al ACRDirector General al ACR

Corespondent de clubCorespondent de club
pentru FIApentru FIA

ACR interna]ional

Primirea Premiului de c`tre staful ACR

Unul din multiplele workshop-uri ale Congresului
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ACR: Premiul de Excelen]` în Siguran]a
Rutier` [i Premiul Special “Jacques Barrot”

ale Comisiei Europene
În ziua de 26 iunie 2017, Automobil Clubului

Român i-a fost decernat Premiul de Excelen]` în
Siguran]a Rutier` al Comisiei Europene. Festi -
vitatea oficial` a avut loc la Complexul ”Athenee
Palace Hilton” din Bucure[ti, în cadrul c`reia
dom nul Mathew Baldwin, reprezentantul per so -
nal al Comisa rului pentru Mobilitate [i Transport
al Comisiei Europene (doamna Violeta Bulc), a
înmânat Automobil Clubului Român Pre miul de
”Excelen]` în Siguran]a Rutier`” - 2017. În ca -
drul aceleia[i ceremonii oficiale, Automobil Clu -
bului Român i-a fost înmânat, de c`tre repre zen -
tantul Comisiei Euro pene, [i Premiul spe cial
”Jacques Barrot” ca o recunoa[tere a re -
marcabilelor ini]ia tive în siguran]a ru tier`. Pri -
mind acest Pre miu,
Pre[edintele ACR a
subliniat c` acest
moment 2017 are o
dubl` semnifi ca]ie,
prin aceea c`, în
urm` cu zece ani, în
anul 2007, Auto mo -
bil Clubului Ro mân i-
a fost conferit perso -
nal, de c`tre Jacques
Barrot, fost Comi sar
European, pentru

prima dat`, la festivi tatea o ficial` de la Bru xelles,
privind Euro pean Road
Safety Charter.

Astfel, dup` un dece -
niu, Automobil Clubul
Român pri me[ te, din
partea Comisiei Euro -
pene, cel de-al doilea
Pre miu de Excelen]` în
Siguran]a Rutier`, da -
torit` importantelor ini -
]iative în domeniul Mo -
bilit`]ii [i Tran sportului,
fiind singura organiza]ie
din România cu un astfel

de palmares.
Membrii ACR [i to]i automobili[tii

români pot fi mândri de realiz`rile
Automobil Clubului Român, asocia]ia
automobili[tilor din România, la cei
113 ani de existen]`.

La ceremonia din 26 iunie 2017
au mai primit Premiul de Excelen]` în
Siguran]a Rutier` [i urm`toarele
organiza]ii:

o Grupul de companii HERACLES,
mem bru al LafargeHolcim – Grecia

o Prim`ria Martigues – Fran]a
o CTT – Correios Portugalia
o Asocia]ia Automobili[tilor din

Suedia

ACR interna]ional

Pre[edintele ACR [i Reprezentantul personal
al Comisarului European pentru Transport

Conferirea premiului “Jacques Barrot” [i a
premiului de “Excelen]` \n Siguran]a Rutier`”
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Mesaju l  Pre[edinte lu i  F IA ,  Mesaju l  Pre[edinte lu i  F IA ,  
d l .  Jean Todtdl .  Jean Todt

Dear Constantin, 

Thank you for sharing this news, and also the
letter from Commissioner Bulc. 

I would like to offer my sincere congratulations
to the ACR for such an outstanding record of
accomplishment this year, and for the actions
the club has taken towards the advancement of
road safety in Romania. 

Each one of these awards and recognitions is
well-deserved, and ACR’s continued support in
advancing the objectives of the UN Decade of
Action on Road Safety is greatly appreciated. 

I look forward to seeing you again soon. 

With best wishes,

Jean TodtJean Todt

Drag` Constantin,

V` mul]umesc pentru
aceste nout`]i [i,
deasemenea, pentru
scrisoarea Comisarului
European Bulc. (Violeta
Bulc)

A[ dori s` transmit
sincerele mele felicit`ri
ACR-ului pentru acest
record excep]ional de
anul acesta, cât [i pentru
ac]iunile clubului în
ceea ce prive[te
dezvoltarea Siguran]ei
Rutiere în România.

Fiecare dintre aceste
premii [i recunoa[teri
este bine meritat, iar
sprijinul continuu al
ACR în perpetuarea
obiectivelor Decadei
ONU de Ac]iune 
pentru Siguran]a
Rutier` este foarte
apreciat.

În speran]a unei
revederi apropiate.

Cu cele mai bune
salut`ri,

Jean TodtJean Todt

ACR interna]ional
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ACR interna]ional

CONFERIN}A FIA CONFERIN}A FIA 
pentru SPORT de la Geneva, pentru SPORT de la Geneva, 

20-22 iunie 201720-22 iunie 2017
Tema acestei conferin]e

sportive a fost “Progresul [i
direc]ia: împreun` printr-un
deceniu al schimb`rii” - [i
s-a concentrat asupra evolu -
]iilor din sport, de la nivel
local [i de la nivelul ASN-
urilor. S-au analizat activit` -
]ile FIA în ultimii zece ani,
punând un accent deosebit
pe revizuirea numeroaselor
realiz`ri ale familiei FIA în
ca drul Conferin]elor de Sport
- cum ar fi introdu ce rea
Programului de Grant Sport
[i a diferitelor instrumente
de dezvoltare ASN, introdu -
cerea Formula FIA 4 (primul
pas pe scara unilateral`),
precum [i schimb`rile în
campionatele sale majore.

“Sunt încântat s` v`d atât
de mul]i delega]i aici la Ge -
neva pentru aceast` edi]ie a
Conferin]ei de Sport", a
declarat pre[edintele FIA, dl.
Jean Todt, în sesiunea de
deschidere. “Mediul nostru -

lumea - se schimb` cu o vi -
tez` f`r` precedent. Sportul
auto se confrunt` cu noi se -
turi de valori [i cu o dorin]`
crescut` de respect [i sprijin
pentru resursele planetei
noastre. Sportul este un
catalizator al progre sului.
Formulele tehnice pe care
le-am definit [i im plementat
la Campionatele Mondiale,
cum ar fi Formula 1 sau
Endurance, ajung la matu ri -
tate. Sunt convins c` progre -
sul de ast`zi în aceste dis -
cipline va deschide u[a ino -
va]iilor pe care le vom g`si
în vehiculele hibride în ur -
m` toarele decenii”.

La Congres a participat [i
o delega]ie a Automobil Clu -
bului Român, ca Autori tate
Sportiv` Na]ional` (ASN).
Evenimentul a adunat peste
200 de reprezentan]i din
115 ]`ri din întreaga lume.
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Str ig`tul  disper`r i i :  Str ig`tul  disper`r i i :  
“Opri ] i  carnagiul  de pe [osele!”“Opri ] i  carnagiul  de pe [osele!”
S`pt`mâna Siguran]ei Ru -

tiere este în acest an un nou
motiv de îngrijorare [i ade v` -
rat` jale! Zilnic [i în mod spe -
cial în week-end, posturile
noastre de televiziune ne aduc
pe micile ecrane adev` rate
dra me rutiere [i cred c` în -
trea ga ]ar` se cutremur` a -
tunci când auzim c` mai multe
persoane au decedat, iar am -
bu lan]ele rutiere sau aeriene
transport` r`ni]ii la spitale.

Familiile celor disp`ru]i [i ale accidenta]ilor
sunt cuprinse de groaz` [i î[i plâng rudele [i
în multe cazuri micii cet`]eni ai ]`rii, copiii!

Un tablou sinistru al vie]ii cotidiene, care
nu putem s` credem c` nu are serioase re -
per cursiuni în psihologia social` [i în eco -
nomia ]`rii.

Poli]ia rutier`, pompierii, salv`rile, ajung la
aceste adev`rate carnagii, dar, culmea, vino -
va]ii stau lini[ti]i în b`ncile lor parla mentare
sau în fotoliile lor guvernamentale.

Sunt foarte multe aspecte care reies din
accidentele rutiere, cum ar fi neaten]ia [i o -
boseala la volan, nerespectarea regulilor de
circula]ie, viteza neregulamentar` de de pla -
sare, dar un fapt este “ocolit” ca s` nu spu -
nem “ascuns”: starea precar` a calit`]ii dru -
mului [i a semnaliz`rii rutiere.

A[a am ajuns la problematica mult trâm -
bi]at` a autostr`zilor [i a drumurilor expres.
Toate programele guvernamentale din anul
2000 pân` azi au prevederi sem nificative de
kilometri de autostrad`.

Din Programele de guvernare aprobate de
Parlamentul României reies valori de km
auto str`zi de construit în compara]ie cu
realiz`rile astfel:

Program 2001 – 2004, Propuneri peste
600 km, realizat 115 km

Program 2005 – 2008, Propuneri peste
800 km,  realizat 53 km

Program 2009 – 2012, Propuneri peste
1500 km, realizat 229 km

Program 2013 – 2016, Propuneri peste
800 km, realizat 103 km

Program 2017 – 2020, Propuneri peste
1100 km, realizat 0 km în 2017

Rezult` c` Guvernele României s-au anga -
jat în perioada 2001 – 2016 s` construiasc`
3700 km, iar România are la data de 1 mai
2017 doar 747 km autostr`zi, din care aproa -
pe 200 km construi]i pân` în anul 1989!

Crede]i c` poate s` contrazic` cineva faptul
c` dac` am fi avut ast`zi peste 3000 km de
autostr`zi num`rul celor deceda]i în acci den -
tele rutiere nu ar fi fost de 97 persoane la 1
milion locuitori (conform statisticii comu -
nicate de Comisia European` pentru anul
2016) ci cu mult mai mic, a[a cum este în
alte ]`ri: Suedia 27 persoane, Germania 39
persoane, Fran]a 54, Austria 49, etc. (tot
raportat la un milion locuitori).

Oare nu se cuvine a ne cutremura c` sun -
tem pe penultimul loc în Uniunea European`
din acest punct de vedere?

Suntem sup`ra]i c` anumite persoane cu
meserii onorabile ne p`r`sesc ]ara, dar r` mâ -
nem impasibili când anual dispar în acci -
dentele rutiere aproape 2000 per soa ne!

Lucr`ri la autostrada Sebes - Turda

Ü

accidentele rutiere
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Vot`m, o dat` la patru ani, politicieni
ire sponsabili, cu angajamente haluci -

nan te, dar nerealizabile, Parlamentul Ro -
mâniei aprob` programe propagandistice [i
apoi ne ocup`m de orice în afar` de via]a
cotidian` [i ade v`rata vitez` de circula]ie a
fiin]ei umane!

Ne  întrebam dac` prim mini[trii sau mi -
ni[ trii transporturilor din perioada 2000 –
2017 au cel pu]in o tres`rire când zilnic
privim la televizor carnagiul din [osele?

Este revolt`tor [i de neadmis!
Într-o cercetare efectuat` de un institut al

Departamentului Transporturi din SUA se
arat` faptul c` “mediul rutier” este vinovat în
procent de 33,8% de accidentele rutiere.

Aceste cercet`ri erau pentru SUA, dar în
]ara noastr` unde c`ile rutiere sunt învechite,
proiectate pentru autovehiculele anilor 1980
– 90, adic` maxim 10 tone, existen]a a foarte
multor curbe, terasamente de pe marginile
drumurilor inexistente sau deteriorate, vege -
ta]ie, obstacole, copaci, etc. mult prea multe
în zona drumurilor, pante [i rampe foarte
mari, intersec]ii prost proiectate sau dep`[ite,
etc., dar lista poate continua.

Se deduce astfel c` autostr`zile, cu dot`ri
complete [i moderne, chiar dac` facili teaz` o
vitez` mai mare de deplasare, asigur` o sigu -
ran]` rutier` pe m`sura performan]elor auto -
mobilelor anilor no[tri, prin dot`ri supli men -
tare privind spa]iul de frânare, derapajul, air -
bagul, acvaplaningul [i alte îmbun`t`]iri iar
dep`[irile se fac mult mai facil.

Exist` astfel o concluzie clar`: “Cet`]eanul
[i-a achizi]ionat un automobil modern, fie el
autoturism sau autotren, dar Statul care a
încasat taxele [i impozitele a r`mas mult în

urma cet`]eanului”, cheltuind sumele înca -
sate pentru orice altceva, inclusiv pentru
“pomeni electorale”. Autovehiculele modele
2015 – 2016 circul` ast`zi pe [osele exis -
tente în anii 1980.

Unde or fi banii automobili[tilor, deoarece
pe [osele nici nu se mai scrie “aici sunt banii
dumneavoastr`!”

În statistici ni se spune c` scade nata lita -
tea, dar de ce nu atenu`m cre[terea mor tali -
t`]ii!

Ne mor p`rin]i, copii, rude, în accidente ru -
tiere [i noi ne înc`p`]ân`m s` avem guver -
nan]i ignoran]i la fenomenele sociale.

Cele peste 30.000 persoane decedate în
accidentele rutiere din ultimii 16 ani re pre -
zint` un rezultat abominabil, iar vinova]ii sunt
totu[i printre noi, iar unii dintre ace[tia sunt
ast`zi îmbog`]i]ii tranzi]iei!

România, o ]ar` cu peste 290.000 km
p`tra]i, a reu[it în 27 ani de democra]ie s`
construiasc` doar mai pu]in de 600 km de
[osele moderne, respectiv autostr`zi!

Domnilor, trezi]i-v`, deoarece oricineDomnilor, trezi]i-v`, deoarece oricine
poate fi, la un moment dat, o victim` apoate fi, la un moment dat, o victim` a
accidentelor rutiere datorit` ignoran]eiaccidentelor rutiere datorit` ignoran]ei
guvernan]ilor!guvernan]ilor!

O nou` atitudine poate amelioraO nou` atitudine poate ameliora
DISPERAREA!DISPERAREA!

Constant in  NICULESCUConstant in  NICULESCU nn
Pre[edinte le  Pre[edinte le  

Automobi l  C lubulu i  RomânAutomobi l  C lubulu i  Român
Inginer  mecanic  -  automobi le  Ing iner  mecanic  -  automobi le  

[ i  t rac toare[ i  t rac toare

Ü

Interminabilele lucr`ri de repara]ii 
la A1 - Sibiu

Autostrada Soarelui

accidentele rutiere
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ACR prezent la un evenimentACR prezent la un eveniment
de educa] ie rut ier` de educa] ie rut ier` 

la CLUBUL AUTOMOBILISTICla CLUBUL AUTOMOBILISTIC
BULGAR (UAB)BULGAR (UAB)

Automobil Clubul Român va
participa în anul 2017 la mai
multe activit`]i inter na ]ionale
consacrate sigu ran]ei rutiere, des -
f`[urate sub auspiciile Federa]iei
In terna]ionale a Automobilu lui [i
ale Alian]ei Interna]io nale de
Turism.

Astfel, în zilele de 23 – 25 iunie
2017, Automobil Clubul Român a
participat, la invita]ia clubului
auto mo bilistic din Bulgaria, cu un
echipaj de copii, cu
vârste între 10 [i 12
ani, la o activitate
de ciclism [i si -
guran]a circula]iei.
Eveni men tul a avut
loc în muni cipiul
Parvomay, sub pa -
tro najul Prim`riei
acestuia. 

Evenimentul din
]ara ve cin` a cir -
cum scris în pro -
gram pro be de

mare difi cul tate pri -
vind în de mâ na rea
în con ducerea bi -
cicle tei, pe un po -
ligon spe cial ame -
najat, pre cum [i de
o rien tare rutier` în
confor mi tate cu
legisla]ia euro  pea -
n` în vi goa re. De
ase me nea, pro gra -
 mul com pe ti]iei a
cu prins o exami -
nare teo retic` in -

dividual` [i de examinare
teo retic` a e chipei.

Echipajul Auto mobil Clu -
bului Român pre zent la
competi]ia din Bul garia, a fost
selectat în urma ac tivit`]ilor
de dezvoltare a îndemân`rii
în conducerea bicicletei [i ale
siguran]ei circula]iei desf` -
[urate în pe rioada aprilie-
iunie 2017, în organizarea
Inspectora telor [colare ju -
de]ene, Po li]iei Rutiere [i Ü

competi]ie interna]ional`

Primarul municipiului Parvomay oferind
cupa victoriei echipajului ACR

Deschiderea oficial` a Competi]iei
- Parvomay 2017
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competi]ie interna]ional`

Automobil Clubului Ro -
mân, cu faze interjude]ene
[i regionale, la Coste[ti,
jude]ul Arge[, [i Târgo vi[te,
jude]ul Dâmbo vi]a, la care
au participat copii din
numeroase jude]e din toate
zonele ]`rii.

Echipajul ACR s-a remar -
cat, prin rezultate deose bi te,
teoretice [i practice, atât la
poligonul competi]iei, cât [i
la verificarea cuno[ tin]elor [i
deprinderilor de siguran]a
circula]iei, ca ur mare a

preocup`rilor sus]i nute ale
profesorilor Da niela Maria
Ni]`, de la [coala Gimnazial`
nr. 1 Cos te[ti jude]ul Arge[,
[i D`nu] Moldovan, de la
[coala Gimnazial` ”Florea
Bogdan” din ora[ul Reghin,
jude]ul Mure[.

Este demn de remarcat c`
primarul Municipiului Par -
vomay [i reprezentantul
Clubului Automobilistic Bul -
gar [i-au onorat misiu nea de
gazd` a evenimen tului de
ciclism [i siguran]` rutier`,
fiind prezen]i în toate zilele
competi]iei al`turi de echi -
pajele de copii, oferind în fi -
nalul ac ]iunii cupe [i medalii
câ[ti g`torilor aces tuia, pre -
cum [i un program turistic [i
cul tural adecvat vârstei lor.

Automobil Clubul Român
se va preocupa, în perioada
iulie – august 2017, pentru
continuarea preg`tirii parti -
cip`rii României, cu un echi -
paj de copii cu vârste între
10 – 12 ani, la Concursul
European de Educa]ie Ru -
tier` din luna septembrie,
din Albania, organizat de
Federa]ia Interna]ional` a
Automobi lului.

I l ie  GABRA I l ie  GABRA nn

Ü

Proba teoretic` individual`

Echipajul ACR: Start pentru cunoa[terea traseului
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Programul, cu denumirea
DEFENSIVE DRIVING {I
CONDUCERE PREVENTIV~,
organizat de c`tre Automobil
Clubul Român, este structurat
pe dou` etape: una teoretic` [i
una practic`. Acest program
este sus]inut de catre in -
structorii ACR acredita]i pentru
astfel de cursuri, de speciali[tii
no[tri în domeniul auto, pre -
cum [i de unii sportivi licen]ia]i,
campioni ai Campionatelor de
automobilism organizate de
ACR.

Partea TEORETIC~ a pro -
gramului este axat` pe
urm`toarea problematic`:

m importan]a anvelope lor
în siguran]a rutier` (verificarea
anvelopelor în func]ie de
anotim, presiune + uzur`, a
sensului de rota]ie etc.);

m pregatirea [i veri ficarea
autoturismului în vederea unei
deplas`ri lungi;

m prezentarea sistemelor
de siguran]` [i utilizarea lor în
trafic;
m prezentarea principalelor

nout`]i legis la tive în do -

Defens ive dr iv ing [ i  conducereDefens ive dr iv ing [ i  conducere
prevent iv`  \n  conceptul  [co l i iprevent iv`  \n  conceptul  [co l i i

de [ofer i  ACRde [ofer i  ACR

Ü

Automobi l  C lubul  Român organizeaz` pr in  [coala  de [ofer i  pro Automobi l  C lubul  Român organizeaz` pr in  [coala  de [ofer i  pro --
pr ie ,  cursur i  de per fec] ionare în  conducere auto pentru posesor i ipr ie ,  cursur i  de per fec] ionare în  conducere auto pentru posesor i i
de permis  de conducere categor ia  B ,  a tât  pentru persoane f i z ice câtde permis  de conducere categor ia  B ,  a tât  pentru persoane f i z ice cât
[ i  pentru personae jur id ice ,  ce doresc  o sc`dere a  num`rulu i  de[ i  pentru personae jur id ice ,  ce doresc  o sc`dere a  num`rulu i  de
evenimente rut iere  ce s -au pet recut  în  cadrul  f lo te lor  de] inute ,  pr inevenimente rut iere  ce s -au pet recut  în  cadrul  f lo te lor  de] inute ,  pr in
con[t ient izarea angaja] i i lor  asupra per ico le lor  ex is tente în  t ra f ic .con[t ient izarea angaja] i i lor  asupra per ico le lor  ex is tente în  t ra f ic .

cursuri ACR
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cursuri ACR

me niul rutier, atât
la nivelul le gisla]iei
rutiere interne cât [i
interna ]io nale;
m comportament

rutier axat în principal
pe conceptul preve -
nirii ris cului de acci -
dente; pozi]ia corect`
de condus; o bliga]iile
con duc`torului auto;
metode de evitare a
unui accident rutier;
m cursurile vor fi

sus ]inute cu materia -
lele de prezentare
audio / video;
m partea teoretic`

va fi sus]inut` de
c`tre spe ciali[tii ACR din sucursale, la sediul
companiilor de transporturi rutiere prin
programe stabilite de comun acord sau la
loca]iile ACR.

Partea PRACTIC~ a programului este axat`
pe urm`toarea problematic`:

Instruirea practic` se va desf`[ura în
cadrul loca]iilor Automobil Clubului Român
sau altele [i va con]ine: probe de înde mâ -
nare, demonstra]ii ale instructorilor, iar la
final fiecare participant va sus]ine un test

pentru evaluarea aptitudinilor în con du ce -
rea auto.

Membrii ACR care aspir` la calitatea de
conduc`tor auto, ast`zi, când circulația pe
drumurile publice devine din ce în ce mai
riscant`, beneficiaz` de avantajul poligoa -
nelor de preg`tire practic`, așa cum sunt la
sucursalele București, Botoșani, Baia Mare,
Satu Mare, Constan]a Maramure[ etc. și,
desigur, poligoanele folosite în parteneriat
cu societ`ți de profil din cele mai multe

județe ale ț`rii.
Instruirea practic`

a persoanelor se efec -
tuez` cu autotu ris mele
proprii sau ale unit`ților
în care acestea acti -
veaz` ca salariați, ex -
cep]ie f` când doar
cazul noilor angaja]i ce
vor fi testa]i pe ma[inile
[colii de [oferi ACR,
dotate cu dubl` coman -
d` [i înso]i]i de c`tre
instructorii specializa]i
ai ACR;

Alexandru A lexandru 
VASILEVASILE nn

Ü
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UNIT~}I  DE CAZAREUNIT~}I  DE CAZARE
PARTENERE ACR -  2017PARTENERE ACR -  2017

Discount-ur i  \n t re  5-25%Discount-ur i  \n t re  5-25%

AradArad

- HOTEL PRESIDENT,
Arad, Calea Timi[oarei Nr.
164, 0257/278804,
president@rdsling.ro, ***.

- HOTEL PHOENIX, Arad,
Calea A.Vlaicu  Nr.267,
0 2 5 7 / 2 2 9 1 1 0 ,
rezervari@hotelphoenix.ro,
***

Arge[Arge[

- HOTEL CELLY, Pite[ti,
DN65B, km 3+800,
0248/208500, ***

- HOTEL VICTORIA, Pitesti,
str. Egalit`]ii nr. 21,
0248/220777, ****

Bac`uBac`u

- PENSIUNEA MOLDAVIA,
Bacau, str. Moldovei nr. 157
bis, 0744398676, ***

- PENSIUNEA CATALLEYA,
DRUMUL Bac`u – One[ti,
km 15, 0744803175, ***

Au tomob i l  C lubu l  Român  co  Au tomob i l  C lubu l  Român  co  --
mun i c` ,  p r i n t r -o  î nde lunga t`mun i c` ,  p r i n t r -o  î nde lunga t`
t radi ] ie ,  cu membr i  s` i ,  o fer indt radi ] ie ,  cu membr i  s` i ,  o fer ind
bene f i c i i  [ i  a van ta je  tu r i s t i cebene f i c i i  [ i  a van ta je  tu r i s t i ce
bogate [ i  de ca l i ta te ,  a tât  înbogate [ i  de ca l i ta te ,  a tât  în
] a r ` ,  c â t  [ i  î n  s t r ` in` t a te .] a r ` ,  c â t  [ i  î n  s t r ` in` t a te .
Numeroase loca] i i  tur is t ice  d inNumeroase loca] i i  tur is t ice  d in
zonele montane,  de pe l ia tora l ,zonele montane,  de pe l ia tora l ,
Del ta  Dun`r i i  [ i  nu numai ,  s tauDel ta  Dun`r i i  [ i  nu numai ,  s tau
la  d ispoz i ] ia  membr i lor  ACR [ i  ala  d ispoz i ] ia  membr i lor  ACR [ i  a

f am i l i i l o r  a ces to ra ,  a co rdândfami l i i l o r  a ces to ra ,  a co rdând
discount-ur i  semni f icat ive de 5 –discount-ur i  semni f icat ive de 5 –
25%. De asemenea,  membr i  ACR25%. De asemenea,  membr i  ACR
benef ic iaz` de o gam` bogat` debenef ic iaz` de o gam` bogat` de
serv ic i i  [ i  fac i l i t` ] i  în  loca] i i leserv ic i i  [ i  fac i l i t` ] i  în  loca] i i le
p rop r i i  a l e  A soc i a ] i e i ,  d inp rop r i i  a l e  A soc i a ] i e i ,  d in
sta] iunea montan` Nehoiu ,  d insta] iunea montan` Nehoiu ,  d in
s t a ] i unea  B` i l e  O l`ne[ t i ,  d ins t a ] i unea  B` i l e  O l`ne[ t i ,  d in
ora[ul  Mar i i  Uni r i ,  A lba Iu l ia ,  [ iora[ul  Mar i i  Uni r i ,  A lba Iu l ia ,  [ i
de la  Arad .de la  Arad .

Ü

turism prin ACR
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turism prin ACR

BihorBihor

- HOTEL CARNIVAL, Ora -
dea, str. Republicii nr. 55A,
0 2 5 9 / 4 1 1 2 1 8 ,
hotelcarnival@rdsor.ro, ***

- HOTEL BULEVARD, Ora -
dea, Bd. Stefan cel Mare
nr.34, 0754249932,
rezervari@bulevardhotel.ro,
*****

Bistri]a-N`s`udBistri]a-N`s`ud

- HOTEL CODRISOR, Bistri -
]a, str. Codri[or nr.28,
0 2 6 3 / 2 3 3 8 1 4 ,
hotel@hotelcodrisor.ro

- HOTEL COROANA DE
AUR, Bistrita, str. P-ta Petru
Rares nr.4, 0263/211872,
rezervari@hcda.ro,

- HOTEL CASTEL DRACU -
LA, DN17, Piatra Fântânele,
0263/264010

- POPASUL TIHUTA, Bis -
trita-N`s`ud, sat Piatra Fân -
tânele, Str. Principal`,
0740.311554

- FISHERMAN”S RESORT,
Colibi]a, 0746544961,
rezervari@fishermans.eu

Bra[ovBra[ov

- CASA ANEMYRA, Bra sov,
str. Timis nr. 20,
0268/271371, ***

- PENSIUNEA SOFIE, Bra -
sov, str. Codrul Cosminului
122, 0268/420011,***

Buz`uBuz`u

- PENSIUNEA VULCANII
NOROIOSI, Loc. Scortoasa,
0722.623021,**

Caras-SeverinCaras-Severin

- PENSIUNEA EUROPA,
Resita str. Butov`] nr. 1A,
0728. 240215 ***

ClujCluj

- HOTEL
ALEXIS, Cluj-
Napoca, Calea
Dorobanti lor
n r . 2 6 ,
0744.775868,
rezervari@hotelalexiscluj.ro,
***

Ü

Ü
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Constan]aConstan]a

- HOTEL GOLDEN ROSE,
str. Soveja nr.13, Constanta,
0722.273661, ***

- CASA LUCA, str. Mihail
Kogalniceanu, nr. 44, Vama
Veche, 0744.770371, **

Dåmbovi]aDåmbovi]a

- HOTEL DAMBOVI}A, Bd.
Liberta]ii nr. 1, Târgovi[te,
0 2 4 5 / 2 1 3 3 7 0 ,
office@hoteldambovita.ro,
***

DoljDolj

- HOTEL FLORMANG, Str.
Calea Severinului Nr. 7B,

0 2 5 1 / 4 8 0 0 6 7 ,
hotel@flormang.ro, ***

Gala]iGala]i

- HOTEL MAGNUS, Ga la]i,
str. O]elarilor nr. 25,
0 7 3 0 . 6 2 4 6 8 7 ,
receptie@hotelmagnus.ro,
***

HunedoaraHunedoara

- HOTEL SARMIS, Deva,
Str. Maresal Averescu nr. 7,
0 2 5 4 / 2 1 4 7 3 1 ,
s a r m i s . d e v a @ u n i t a -
turism.ro, 

- MOTEL VIP HA}EG, Ha -
]eg, Str. Nicolae Titulescu nr.
8A, 0354/884298

- COMPLEX MONTANA,
Sta]iunea Straja-Lupeni DJ
664A, 0722 780615

Ia[iIa[i

- PENSIUNEA LAS STRADA,
Iasi, sos. Bucium, nr. 89C,
0232/213653

Mehedin]iMehedin]i

- PENSIUNEA STEAUA DU -
N~RII, str. Dunarii nr. 1016,
Eselnita, 0722.207918

Satu MareSatu Mare

- HOTEL CARDINAL, Satu
Mare, P-ta Eroii Revo lutiei
nr. 5, 0261/706906, ***

Ü

Ü

turism prin ACR
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turism prin ACR

S`lajS`laj

- PENSIUNEA LA VASILE,
Zalau, Corneliu Coposu
nr.115, 0744590624

SibiuSibiu

- HOTEL PREMIER, Sibiu,
Bd. Vasile Milea nr. 76,
0 2 6 9 / 2 4 4 8 0 4 ,
office@hotel-sibiu.ro, ***

- HOTEL PARC, Sibiu, str.
Scoala de Inot nr.1,
0 3 7 2 / 1 3 8 6 1 9 ,
office@hotelparcsibiu.ro, ***

SuceavaSuceava

- COMPLEX
RAMIRO, Su -
ceava, str.
Pr iv ighetor i i
nr. 18, 0330/
803122, ***

- HOTEL ZAMCA, Suceava,
str. Zamca nr. 28A,
0230/521008, ***

TulceaTulcea

- HOTEL PLUTITOR CAR -
PATIA, Sf. Constantin, Sulina,
***

VâlceaVâlcea

- PENSIUNEA PARADIS,
Rm. Vâlcea, str. Râureni, nr.
18 C, 0740/773793, ****

VranceaVrancea

- HOTEL AMBASADOR,
Foc[ani, str. Bucegi nr. 12,
0721.737477, ***

- HOTEL UNIREA, Foc[ani,
Bd. Unirii 3-5,
0 7 2 9 . 1 5 7 . 3 5 9 ,
unirea_hotel@yahoo.com,
****

Bucure[tiBucure[ti

- HOTEL EST, Bucure[ti,
sector 2, Sos. Pantelimon
nr.23, 0372/372350, ***

Ü

Ü
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ACR ALBA IULIAACR ALBA IULIA

Capacitate: 20 camere duble cu b`i
proprii, sal` de conferin]e 100 de locuri*,

parcare privat` interioar`, Program turism
cultural [i istoric. Prezen]a la hotel poate s`
asigure [i efectuarea ITP la tarife foarte
avantajoase.

LOCA}IA ACR din  STA}IUNEALOCA}IA ACR din  STA}IUNEA
B~ILE OL~NE{TIB~ILE OL~NE{TI

Capacitate: 6 camere duble cu b`i proprii,
Program turistic în locuri istorice [i la monu -

mente de
cult. Su cur -
sala ACR
V â l c e a
faciliteaz`
accesul la
baze de
tra tament
p e n  t r u
diverse a -
fec ]iuni. 

BAZA TURISTIC~ ACR NEHOIUBAZA TURISTIC~ ACR NEHOIU

Capacitate: 30 camere duble cu b`i
proprii, Restaurant [i sal` conferin]e 200
locuri, parcare
interioar`. Va -
loare turistic`:
Masivul Penteleu
[i lacul Siriu,
Vulcanii Noroio[i,
Muzeul Chih -
limbarului, etc.

LOCATIA ACR ARADLOCATIA ACR ARAD

Situat` la mic` distan]` de punctul de
f r o n t i e r `
Nadlac, camere
moderne dotate
cu aer condi -
]ionat [i b`i
proprii, sal` de
conferin]e, spa -
]ii de parcare,
program turism cultural

INFORMA}II SUPLIMENTAREINFORMA}II SUPLIMENTARE
{I DETALII:{I DETALII:

Compartimentul Turism ACR Compartimentul Turism ACR 
tel 0213178251, 021/222.22.22, tel 0213178251, 021/222.22.22, 

email travel@acr.ro; email travel@acr.ro; 
sucursalele [i agen]iile ACR jude]enesucursalele [i agen]iile ACR jude]ene

Flor in  JUMUG~Flor in  JUMUG~ nn

AUTOMOBIL CLUBUL ROMÂN PUNEAUTOMOBIL CLUBUL ROMÂN PUNE
LA DISPOZI}IA MEMBRILOR S~ILA DISPOZI}IA MEMBRILOR S~I

LOCA}IILE PROPRII LOCA}IILE PROPRII 
PENTRU PETRECEREA VACAN}ELORPENTRU PETRECEREA VACAN}ELOR

turism prin ACR
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concursuri ACR

PRIM~VARA EDUCA}IEI RUTIERE PRIM~VARA EDUCA}IEI RUTIERE 
A ELEVILOR – 2017A ELEVILOR – 2017

Copiii [iCopiii [i
comportamentulcomportamentul
rutier – Coste[tirutier – Coste[ti

Primele luni ale anului
2017 marcheaz` un reviri -
ment [i în ceea ce prive[te
educa]ia rutier` a copiilor,
atât prin num`rul mare de
activit`]i organizate de
inspectoratele jude]ene de
înv`]`mânt, poli]ia rutier` [i
Automobil Clubul Român,
cât [i prin audien]a de care
se bucur` în rândul elevilor
din unit`]ile gimnaziale [i
liceale. În zilele de 19 – 20
mai 2017, în ora[ul Coste[ti,
jude]ul Arge[, s-a desf`[urat
un Concurs interjude]ean de
educa]ie rutier` intitulat
sugestiv “Copiii [i com por -
tamentul rutier” aflat la a 8-
a edi]ie anual`, sub patro na -
jul Prim`riei Coste[ti. {i-au

dat întâlnire elevi din 15
jude]e, reprezentând cele
mai diverse zone ale ]`rii
precum Boto[ani, Bra[ov,
Covasna, Constan]a, Giurgiu,
Olteni]a, Reghin, Sibiu,
Zimnicea, Vaslui, Târgovi[te.
Este de re]inut c` unul din
cele dou` poligoane ale
probelor practice de con -
curs, axate pe îndemânarea

în conducerea bicicletei, a
fost organizat chiar în pia]a
central` din fa]a prim`riei,
oferind un spectacol inedit
pentru locuitorii ora[ului
Coste[ti. Iar al doilea
poligon a fost pus la dis -
pozi]ie de [coala Gimnazial`
nr. 1 din Coste[ti, care func -
]ioneaz` de mul]i ani,
oferind condi]ii la standarde
europene pentru copiii din
localitate dornici s`-[i per -
fec]ioneze arta conducerii
bicicletei în condi]ii de
siguran]` rutier`. Este demn
de relatat [i faptul c`
primarul ora[ului a fost
prezent, în permanen]`, la
probele teoretice [i practice
ale concursului.

Trofeul CORESI –Trofeul CORESI –
Târgovi[teTârgovi[te

În zilele de 2 – 4 iunie
2017 s-a desf`[urat ÜTrofeele oferite echipajelor la Coste[ti

Coste[ti, jude]ul Arge[
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Concur sul Interjude]ean
de edu ca]ie rutier`

”Trofeul Coresi”, la [coala
Gimnazial` ”Coresi” din
Târgovi[te, ju de]ul Dâmbo -
vi]a, în orga nizarea Inspec -
toratului Ju de]ean de În v` -
]`mânt, In spec to -
ratului Jude]ean
de Poli]ie, Pri -
m`riei Munici -
piului Târgovi[te
[i Sucursalei ACR
D â m b o v i ] a .
Edi]ia 2017 a
”Trofeului Coresi”
a avut o sem -
nifica]ie jubiliar`,
marcând 20 de
ani de la prima
edi]ie (des f` [u ra -
t` tot la aceast` unitate [co -
lar`). Acest eveniment de
educa]ie rutier` a întrunit 14

echipaje din tot atâtea
jude]e, b`ie]i [i fete, din
înv`]`mântul gimnazial [i
liceal. Programul concur su -
lui a cuprins probe de teorie
(cunoa[terea legis la]iei
rutiere), probe de depanare

a bicicletei, probe de în -
demânare în condu cerea
bicicletei.

Fazele jude]ene Fazele jude]ene 
de educa]ie rutier`de educa]ie rutier`

În lunile mai [i iunie
2017 s-au desf`[urat, în
mai multe zone din ]ar`
fazele jude]ene ale Com -
peti]iei ”Educa]ia Rutier`.
Educa]ie pentru Via]`” în
organizarea inspectoratelor
jude]ene de înv`]`mânt,
poli]iei rutiere [i Automobil
Clubului Român. La re -
dac]ia revistei ”Autoturism”
s-au primit numeroase
informa]ii [i imagini de la
competi]iile care au avut
loc în jude]ele Constan]a,
Ia[i, Maramure[, S`laj,
Vâlcea, Vaslui, Arad, Gorj,
Buz`u [I altele.

REDAC}IAREDAC}IA nn

Ü

Satu Mare Rm. Vålcea

Arad

Preg`tire \n poligonul
special amenajat la

Tårgovi[te

beneficii ACR
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Raliul Moldovei - Bac`u Raliul Moldovei - Bac`u 
etapa a 3-a din FIA – European Rally Trophy /etapa a 3-a din FIA – European Rally Trophy /

Balkan Rally Trophy 2017Balkan Rally Trophy 2017
Raliul Moldovei -

Ba c`u, înscris de
c`tre Automobil Clu -
bul Român în FIA
European Rally Tro -
phy [i Balkan Rally
Trophy, a fost câ[ -
tigat, în premier`, de
Simone Tempestini.

Bogdan Mari[ca [i
Valen tin Porcisteanu
[i-au p`s trat locurile
2 [i 3 pân` la ultima
prob` special`, care
a contat [i ca Power
Stage, Valentin Por -
cisteanu ur când pe
locul secund, pozi]ie care reprezint` cea mai
bun` clasare a sa în acest sezon. Campionul
na]ional din 2011 a bifat, în plus, [i cea
de-a patra victorie în tot atâtea curse la
Clasa 3, continuându-[i cursa c`tre titlul
na]ional al categoriei, obiectivul s`u pentru
acest an competi]ional.

Adrian Teslovan a ob]inut locul 4 [i s-a
impus la categoria dou` ro]i motrice (ca [i la
Clasa 5), urmat de Mihai Manole [i Bogdan

Vrabie, ultimul adjudecându-[i [i succesele
în ierarhiile la Clasa 9 [i Cupa Suzuki. În
Cupa Dacia succesul i-a revenit lui Norbert
Maior, cel care a fost [i cel mai rapid junior,
în timp ce la Clasa 11 victoria a fost trecut`
în contul lui Drago[ Dinu.

Singurul echipaj care este interesat de
parcursul FIA European Rally Trophy/ Balkan
Rally Trophy la etapele ulterioare din
Bulgaria, Serbia [i Turcia este format din

Valentin Porcisteanu - Dan
Dobre din clubul Vallino Rally
Team. De[i s-a discutat cu cel
mai reprezentativ  club  din Ro -
mânia ca participare inter na -
]ional` la competi]iile FIA, clubul
Napoca Rally Team condus de
Marco Tempestini, nu va avea
un parcurs ulterior în partici -
parea  la FIA- European Rally
Trophy / Balkan Rally Trophy
2017.

Mihai  }U}UMihai  }U}U

sport auto ACR
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INTERNATIONAL AUTOTESTINTERNATIONAL AUTOTEST
CHALLENGE 2017 -  CHALLENGE 2017 -  E tapa 2Etapa 2

Pasiona]ii de automobilism au
putut savura, în zilele de 17 [i 18
iunie 2017, în cadrul Parcului Co -
mercial Carrefour Militari cel mai
pasionant concurs de îndemânare
auto din România.

Campionatul Na]ional de Înde -
mânare Auto a revenit anul acesta
în locul unde a debutat în mai
2011, dar într-o nou` formul` -
INTERNATIONAL AUTOTEST CHA -
L LENGE - [i într-o zon` mai ge -
neroas` [i mai atractiv` a Parcului
Comercial Carrefour Militari.

Pe parcursul a dou` zile, pa -
siona]ii de automobilism, iubitorii
de senza]ii tari [i amatorii de a -
drenalin` au putut urm`ri zeci de
bolizi, executând manevre de
mare precizie [i fine]e printre ja -
loane, într-un ritm contra crono -
metru. Pentru a-[i dovedi înde -
mânarea, pilo]ii au trebuit s`
str`bat` traseul de concurs stabilit
f`r` gre[eal` [i contratimp. Au
fost invita]i s` se înscrie atât pilo]i
experimenta]i, posesori de auto -
mobile de competi]ie, cât [i pilo]i
amatori cu autoturisme de strad`,
care au vrut s` î[i pun` la în cer -
care reflexele [i abilitatea la volan.
Au fost bine-veni]i [i tinerii peste
10 ani [i [oferi]ele - care bene fi -

ciaz` de grupe de concurs
specia le. La finalul
competi]iei, au fost
desemna]i [i premia]i,
primii trei clasa]i pe grupe
[i clase, astfel:

1. Grupa Debutan]i (D)
Clasa D1 - cu puterea
pân` la 100 CP, Clasa D2 -
cu puterea între 100 [i
150 CP 

2. Grupa Juniori (J)
Clasa J1 - cu vârsta între
10 [i 14 ani, Clasa J2 - cu
vârsta între 14 [i 18 ani 

3. Grupa Avansa]i (A)
Clasa A1 - automobile cu
cilindreea no mi nal` pân`
la 1600 cmc, Clasa A2 -
automobile cu cilindreea
nomi na l` între 1600 [i
2000 cmc, Clasa A3 - automobile
cu cilindreea no minal` între 2000
[i 3000 cmc, Clasa A4 - automo -
bile cu cilin dreea nominal` peste
3000 cmc 

4. Grupa Femina (F) Grup` uni -
c` rezervat` concurentelor de sex
feminin

5. Grupa Modificate (M) – auto -
mobile modificate (caroserii u[u -
rate substan]ial, scurtate, alte mo -
toriz`ri, etc.), 

Parcul Comercial Carrefour Mi -
li tari, gazda evenimentului, al`turi
de “GT Auto Club Sportiv” [i Auto -
mobil Clubul Român, au asigurat
condi]ii competi]ionale excep]io -
nale [i premii surpriz` pentru pi -
lo ]ii câ[tig`tori ai grupelor [i cla -
selor din concurs. Totodat`, câ[ti -
g`torii au fost r`spl`ti]i cu diplo -
me [i cupe, premii de sponsorii
competi]iei.

International Autotest Challen -
ge se desf`[oar` conform calen -

da rului [i regulamentului Comi -
siei Na]ionale de Automobilism [i
Karting ACR. Scopul competi]iei
este atragerea pasiona]ilor de
automobilism, a posesorilor de
automobile de serie sau de com -
peti]ie, formarea [i dezvoltatea
abilit`]ilor specifice acestui gen
de concurs.

Pentru clasamentul la zi alPentru clasamentul la zi al
campionatului pute]i accesacampionatului pute]i accesa
www.gtautoclub.ro.www.gtautoclub.ro.

sport auto ACR
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Etapa a III-aEtapa a III-a

Sâmb`t`, 20 mai a.c., a fost organizat`, în
premier` pe un aeroport, o etap` din cadrul
Campionatului Interna]ional de Rally Sprint
ACR 2017 – edi]ia a XII-a.

Aeroportul Interna]ional Baia Mare a orga -
nizat mitingul aviatic Baia Mare Air Show
2017, iar în cadrul evenimentului a gazduit,
pe un circuit delimitat [i securizat, etapa a 3-
a a Campionatului de Rally Sprint.

Organizatorii acestei competi]ii au fost
ACR Sucursala Satu Mare [i ACR Sucursala
Maramure[, Cluburile Sportive: Auto Kar ting
Rider’s  Satu Mare, Xtreme Adventure Baia
Mare [i XPO Racing Baia Mare; Consiliul Ju -
de]ean Maramure[. Aceast` etap` a aliniat
la start un num`r record de 88 de concu -
ren]i (recordul de participare doborât a fost
stabilit etapa trecut` la Satu Mare cu 79 de
concuren]i). Pilo]ii au venit din Baia Mare,
Baia Sprie, Cavnic, Livada, Carei, Târgu Mu -
re[, Miercurea Nirajului, Bistri]a, Periam,
Cluj-Napoca, Timi[oara, Oradea, Satu Mare,
Ungaria [i Austria, iar întrecerea s-a adresat
atât pilo]ilor experimenta]i, cât [i celor de -
bu tan]i.

În condi]ii de vreme excelent` pentru des -

f`[urarea evenimentului, un public foarte
numeros a fost prezent pentru admirarea
bolizilor care s-au întrecut, pilo]ii oferind un
adev`rat spectacol automobilistic. Compe -
ti]ia auto s-a desf`[urat f`r` nici un incident,

fiind respectate m`surile de securitate care
se impun în situa]iile unui concurs care se
desf`[oar` cu public numeros. 

În atmosfera demn` de un raliu profesio -
nist, concuren]ii au încercat în cele dou`
man[e s` parcurg` traseul în cel mai scurt
timp spre deliciul spectatorilor.

Etapa a IV-aEtapa a IV-a
Pe data de 24 iunie, a avut loc, în

Municipiul Baia Mare etapa  a IV-a din
cadrul Campionatului Interna]ional de Rally
Sprint ACR 2017. Vremea a fost din nou de
partea concuren]ior, cu soare din bel[ug [i
pu]in vânt, ideal` pentru o competi]ie auto.
Concursul s-a bucurat de un mare interes
din partea unui public numeros, pe
parcursul zilei aproximativ 2000 de oameni
asistând la spectacolul oferit de pilo]i.
Loca]ia a fost aleas` pe o por]iune din
Bulevardul Unirii (între Bld.Traian [i Bld.
Republicii), unde, pe circuitul stradal ame -
najat pe toat` l`]imea de 24m a carosa -
bilului, pilo]ii au avut posibilitatea de a-[i
de monstra m`estria.

Concuren]ii au provenit din mai multe ju -
de ]e ale ]`rii [i din alte state, respectiv: Ma -
ramure[, Bihor, Satu Mare, S`laj, Timi[, Cluj,
Bistri]a-N`s`ud, Mure[, respectiv Unga -
ria [i Austria, demonstrând cre[terea

Campionatu l  Internat ional  Campionatu l  Internat ional  
de Ral ly  Spr int  ACR 2017de Ral ly  Spr int  ACR 2017

Ü

sport auto ACR
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conti nu` de interes [i de valoare a
campiona tului.

Câ[tig`torii etapei a IV-a Câ[tig`torii etapei a IV-a 
pe categorii:pe categorii:

JUNIORI:JUNIORI:

locul 1. Pelici Darco Antonio 16 ani  (Timi -
[oara, Opel Corsa ),

locul 2. Pintye Balázs 15 ani (Satu Mare/
SM, Honda);

locul 3. Kiss Szilárd 14 ani (Miercurea Ni -
rau lui, Opel Astra)

FEMININ:FEMININ:

locul 1. Iocsak Natalia Ramona  (Ungaria,
Honda Civic);

locul 2. Kiss Pamela (Satu Mare, Opel
Astra)

DEBUTAN}I:DEBUTAN}I:

CLASA 1
1. Ciotau Alexandru (Timisoara, Citroen

Saxo);
2. Dobrai Zsigmond (Oradea, Nissan

Micra);
3.  Lupulescu Adrian (Timisoara, Suzuki

Swift)

CLASA 2
1. Toma George Adrian (Baia Mare,

Renault Clio);

2. Liviu Moldovan (Oradea,
Renault Megane);

3. Majercsak Cristian (Baia
Sprie, Opel Astra),  

AVANSA}IAVANSA}I

CLASA 1
1. Tarta David (Baia Mare, MG

ZR 1,8)
2. Pasca Ovidiu (Baia Mare,

MG ZR 1,8);
3. Uram Andrei (Oradea,

Mazda 323)

CLASA 2
1. Orha Claudiu Gavril (Baia Mare,

Mitsubishi Colt);
2. Veress Tamas Istvan (Baia Mare, Opel

Manta);
3. Németh Péter (Timisoara, Renault 5);

CLASA 3
1. Gindele Emerich (Carei, BMW)
2. Stecka Florin (Satu Mare, BMW);
3.  Kui Ferenc (Satu Mare, VW )

CLASA 4
1. Pasca Ovidiu (Baia Mare, Mitsubishi

Evo);; 2. Hudema Marius (Timisoara, Subaru
STI); 3. Andor Marius (Baia Mare, VW Golf). 

OPENOPEN
1. Pasca Ovidiu (Baia Mare, Mitsubishi

Evo);

2. Németh Péter (Timisoara, Renault 5);
3. Hudema Marius (Timisoara, Subaru

STI);

ECHIPEECHIPE
1. XPO Reacing Team - Baia Mare; 
2. Sport Masters YEAR 2012 - Timisoara;
3. Full Throttle Racing - Oradea

Ü
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În perioada 9 – 11 iunie
2017, s-a desf`[urat un
eveniment automobilistic
redutabil cu automobile de
epoc`, apar]inând mem -
brilor ACR. Startul s-a dat în
ziua de vineri, 9 iunie a.c.,
de la Poligonul ACR din sos.
Jiului, concursul derulându-

se pe traseul
Bucure[ti – Urzi -
ceni – Slobozia
– Hârsova – Sla -
va Rus` – Juri -
lovca. Cea de-a
doua zi a rai du -
lui automobi -
listic a str`b`tut

traseul Jurilovca – Cogealac
[i retur.

Acest eveniment este la a
doua edi]ie [i se bucur` de
o larg` apreciere în rândul
automobili[tilor [i publicului
spectator de toate vârstele.

OLD CARS RALLY RAID
DOBROGEA se înscrie în ca -
lendarul evenimentelor auto
retro pentru anul 2017. Sunt
programate mai multe eve -
nimente pe perioada se -
zonului estival la Câm pu -
lung Muscel, Br`ila, Câm -
pina, Alexandria, Târgovi[te
[i Bucure[ti.

OLD CARS RALLY RAIDOLD CARS RALLY RAID
DOBROGEA 2017DOBROGEA 2017

sport auto ACR
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Cupa “Cr is ius”  edi ] ia  2017Cupa “Cr is ius”  edi ] ia  2017
La \nceputul lunii mai 2017, s-a desf`[urat

celebra Cup` Crisius gazduit` de Prim`ria
Chi[ineu-Cri[ [i clubul copiilor din localitate,
jude]ul Arad. Aceast` edi]ie anual`, a 38-a,
are deja o istorie cunoscut` [i recunoscut`
de to]i iubitorii sportului multidisciplinar din
peste 100 de unit`]i de înv`]`mânt din ]ar`.
Este de remarcat [i faptul c` aceast` com -
peti]ie s-a bucurat [i se bucur` în continuare
de o audien]` deosebit`, inclusiv pe plan in -

terna]ional. La edi]ia 2017 au participat [i
echipaje din Serbia, Ungaria, Fran]a [i Ger -
mania.

Sucursala ACR Arad a fost prezent`, ca [i
la alte edi]ii anterioare, la toate momentele
de concurs, dar în mod deosebit, prin mobi -
li zarea celor mai buni karti[ti din numeroase
jude]e din vestul [i centrul ]`rii.

Ferici]ii câ[tig`tori
la Karting, edi]ia 2017,
sunt:

Bambini:Bambini: NITA
LUCAS Clubul Copiilor
Hu nedoara;

Pufo:Pufo: P|R V~ NES -
CU CRISTIAN – Palatul
Copiilor Re[i]a;

Mini:Mini: COHU} AN -
TONIO – Palatul Co -
piilor Oradea;

Cadet:Cadet: NEAC{U ANDRADA - Palatul Copii -
lor Re[i]a;

Mobra:Mobra: CRISTEA FABIAN – Clubul Copiilor
Petro[ani;

KF junior:KF junior: CUTOI VICTOR – Clubul Copii -
lor Hunedoara.

Trebuie re mar ca t`,Trebuie re mar ca t`,
totodat`, fidelitatea [Itotodat`, fidelitatea [I
voca]ia pentru perfor voca]ia pentru perfor --
man]` a kartistuluiman]` a kartistului
Antonio Cohu], mem Antonio Cohu], mem --
bru simpatizant al ACR,bru simpatizant al ACR,
care, cu ocazia uneicare, cu ocazia unei
ac]iuni automobilisticeac]iuni automobilistice
reprezentative la Ora reprezentative la Ora --
dea a Automobil Clu dea a Automobil Clu --
bului Român din anulbului Român din anul
2014, a fost felicitat de2014, a fost felicitat de
Pre [edintele asocia]iei,Pre [edintele asocia]iei,
domnul Con stan tindomnul Con stan tin
Niculescu.Niculescu.

Antonio Cohu] felicitatAntonio Cohu] felicitat
de Pre [edintele  ACRde Pre [edintele  ACR



Reduceri interna]ionale 
doar prin ACR (Show Your Card!)

În c`l`toriile de vacan]` În c`l`toriile de vacan]` 
nu uita]i de cardul de reducere nu uita]i de cardul de reducere 

la combustibilila combustibili

Pl`nui]i s` v` petre -
ce]i vacan]a sau m`car
un sfâr[it de s`pt`mâ -
n` în Austria, Fran]a,
Ita lia, Spania sau Ma rea
Britanie? ACR v` ofer`
reduceri tentante, de
pân` la 50% din pre]u -
rile practicate la cele
mai interesante obiec -
tive turistice, muzee,
restaurante, hoteluri [i
parcuri de distrac]ii în
toate ]`rile Uniunii
Euro pene, dar [i pe
alte continente.

Profita]i prin ACR de pro gramul de redu -
ceri interna ]ionale Show your Card! [i bu -
cura]i-v` de vacan]e f`r` griji, al`turi de ACR!

Descoperi]i reducerile pe care vi le aduce
ACR accesând www.showyourcard.eu. In for -
ma]ii detaliate se pot ob]ine de la orice
sucursal` ACR.

Utilitatea acestui program rezult` [i din
relatarea unui membru ACR din Ploie[ti,
aflat în vizit` în parcul de distrac]ii Legoland,
care, prezentând cardul de membru ACR la
casa de bilete, a ob]inut un discount
substan]ial pentru întregul s`u grup pentru
care a achizi]ionat bilete de acces.

Automobil Clubul
Român ofer` carduri
de reduceri im por -
tante la combustibili
(benzin`, motorin`,
GPL) pentru c`l`torii
de vacan]` f`r` griji.
Automobili[tii, mem -
bri ACR, sunt a[tep -
ta]i la sucursa lele
ACR din toat` ]ara pentru a
li se înmâna gratuit aceste
carduri.

Înscrie]i-v` în ACR [i be -
neficia]i de aceste redu ceri
importante!

Totodat`, prin car -
durile de reduceri, a -
ve]i [ansa de a parti -
cipa la tombole [i de
a acumula puncte în
benzi n`rii.

Prin aceste reduce -
ri pute]i ob]ine 1 – 2
rezervorare gratis pe
an!

ACR este oriunde [i ori -
când la dispozi]ia automo -
bili[tilor!


