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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.

P r i m u l  n u m ` r  P r i m u l  n u m ` r  
-  f e b r u a r i e  1 9 6 9  --  f e b r u a r i e  1 9 6 9  -
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ed i to r ia lau to tu r i sm

Am parafrazat acest vers minunat pentru a
v` prezenta c` poate a[a se va risipi bles temul
agres`rii noastre în ace[ti ultimi 27 de ani.
Dac` am suferit pân` în anul 1989 deoa rece
benzina [i motorina erau ra]ionalizate [i ni s-
a interzis circula]ia în unele duminici, iat` c`
din anul 1990 au început tot felul de ma ne vre
prin care asuprirea automobili[tilor s-a
accentuat [i, iat`, c` de atunci suferim ace -
lea[i m`suri de agresiune continu`:

- Benzina auto s-a scumpit continuu [i în
multe perioade pre]ul acesteia s-a situat peste
pre]ul din state vecine, care nici nu au
exploat`ri proprii de ]i]ei [i nici rafin`rii, dar
guvernan]ii no[tri iau accize, taxe de drum,
accize suplimentare, TVA, etc. astfel c` pre]ul
“la pomp`” este de 3-4 ori mai mare ca cel de
produc]ie!

- Motorina, care avea pre]ul de cca. 40% din
pre]ul benzinei, pur [i simplu a explodat [i a
ajuns echivalent cu pre]ul benzinei!

- Pl`tim impozite majorate an de an, iar din
aceste sume prim`riile .... planteaz` panse lu -
]e! (În nr. 2 din sept. 2015 al revistei Auto -
turism am scris un articol cu titlul “Nu avem
[osele, avem borduri [i floricele”)

Pl`tim pe lâng` taxa de drum din combus -
tibil [i ROVINETA, adic` alt` tax` pentru [osele
na]ionale!

- Pe lâng` acestea pl`tim [i unele taxe su -

plimentare pentru tronsoane de drum [i po duri,
parc` acelea nu ar face parte din re]eaua rutier`!

- Am pl`tit temporar TAX~ DE PRIM~
ÎNMATRICULARE, TAX~ DE POLUARE, TIMBRU
DE MEDIU [i, mai nou, ni se preg`te[te TAXA
DE “AB}IBILD”! (Cu toate c` cercet`rile în
domeniul siguran]ei rutiere [i legisla]ia res -
pectiv` prev`d ca parbrizul automobilului s`
nu fie obturat de niciun obiect, lipit sau fixat,
iat` c` un politician specializat în agricultur` [i
zootehnie dore[te s` transforme autotu rismul
în “sorcov`” sau s` poarte ca anima lele, în
urechi, un “cercel” galben!)

Mai to]i politicienii ajun[i în func]ii guver -
namentale printre primele m`suri le-au luat
pentru agresarea automobili[tilor [i taxe cât
mai mari pentru folosirea automobilului.

Într-o ordine aleatorie putem s` ne între -
b`m:

- De ce exist` accize la pre]ul combus ti bililor
[i la pre]ul automobilelor din moment ce
automobilul nu mai este demult un obiect de
lux, ci un accesoriu al omului modern al
secolului XXI?

- De ce au trebuit inventate taxe de prim`
înmatriculare, din moment ce exist` tax` de
înmatriculare?

- De ce a existat tax` de mediu, de poluare
din moment ce actualele norme interna ]io -
nale de poluare au scumpit pre]ul auto -
mobilelor?”

DOAMNE,DOAMNE,
OCROTE{TE- I  OCROTE{TE- I  
PE AUTOMOBIL I{T I  !PE AUTOMOBIL I{T I  !

„Doamne, nu uita de noi
Suntem s`raci, plini de nevoi
Doamne, ocrote[te-i pe români”

Text: Sava Negrean Bruda[cu

Ü
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- Nu era suficient` înmatricularea [i evi -
den]ierea automobilelor într-o singur`

baz` de date? De ce trebuie dou`, ca s` ne
coste mai mult? 

- De ce leg`tura dintre Muntenia [i Tran -
silvania se face pe Valea Mor]ii, cum se nu -
me[te ast`zi Valea Oltului, drumul croit de \m -
p`ratul Traian în anul 106, când a cucerit Dacia
[i când a luat masa pe o stânc` exis tent` între
Brezoi [i C`lim`ne[ti? Nu este asta o ru [ine
na]ional`, chiar dac` ne mân drim c` avem o
cale rutier` de pe vremea lui Traian?

- De ce toate guvernele post decembriste au
avut în programele de guver nare sute de km
de autostr`zi, un guvern a avut chiar 890 km
auto str`zi [i au realizat fiecare cca. 50-60 km,
iar un guvern a reconstruit un tron son?

- Unde sunt banii no[tri din taxele amintite
în cei 27 ani, iar ast`zi vecinii din Bulgaria ne-
au dep`[it ca nr. de km de autostr`zi?

- De ce nu sus]in guver nan]ii no[tri, fo[ti [i
actuali, c` exist` un drum pietruit comunal [i
forestier între Curtea de Arge[ [i Câineni
(Vâlcea) [i se tot chinuiesc cu a[a zise studii
de fezabilitate cu sume exorbitante, pentru
autostrada Pite[ti-Sibiu?

- De ce este “rupt” coridorul transeuropean
Roterdam-Constan]a pe teritoriul României?

- Nu este ru[inos c` A1 Bucure[ti-Pite[ti a
fost construit` înainte de 1989, iar A2 Bu cu -
re[ti-Constan]a a fost început` în aceea[i
perioad`?

Iat` o serie de constat`ri [i întreb`ri pe care
trebuie s` ni le punem, deoarece fa]` de “me -
ciurile de box” dintre politicieni, noi r`mânem
cu pagubele!

Cred c` numai Dumnezeu ne poate ajuta s`
sc`p`m de neprofesionalism, rea inten]ie,
indiferen]` [i chiar de corup]ia care a existat [i
exist` în rutierismul românesc!

Mai to]i [efii guvernelor postdecembriste au
iubit automobilul, dar l-au agresat [i exploatat
nemilos! Unul dintre ace[tia s-a sup`rat în
trafic [i urgent a comandat o nou` legisla]ie
rutier`, care a trebuit modificat` timp de
aproape patru ani [i tot se modific` mereu.

Recitind ast`zi Decretul 328/1966, valabil
pân` în anul 2000, parc` este mai realist
decât legisla]ia actual`. Un altul, chiar dac`
era înconjurat de miniaturi auto în cabinetul
s`u de prim ministru nu s-a sfiit s` pun` taxe
suplimentare pe automobile, care ulterior au
fost anulate de Comisia Euro pea n`; Un alt
prim ministru, iubitor al conducerii auto mo -
bilului, a reu[it [i el s` mai pun` un “bir” de
mediu pe automobile, iar acum ne a[teapt`
“ab]i bildurile” altui “specialist”!

Noi automobili[tii [i aso cia]ia noastr`,
Automobil Clubul Român, am tot prot e stat,
dar ei, politicienii, nu doresc s` ne aud` [i ne-
au tot luat bani pentru a pl`ti sala riile rudelor,
prietenilor [i aco li]ilor lor din extrem de nu -
meroasele “stru]o-c`mile” de agen]ii, au -
torit`]i, regii auto nome, etc., toate co lectând
taxe de stat din care în loc de infrastructur`,
“construiesc salarii”! 

Aceste “stru]o-c`mile” se comport` ca re -
pre zentan]i ai Statului când încaseaz` taxele
aberante, dar devin societ`]i comerciale pri -
vate atunci când î[i stabilesc salariile, pri mele,
bonusurile [i achizi]iile, în special automobile
dintre cele mai scumpe!

La sfâr[itul anului 2016 a ap`rut “Buletinul
siguran]ei rutiere – 2015”, o lucrare de real
interes în contextul Deceniului Mondial al
Siguran]ei Rutiere.

O lucrare deosebit` [i frumos executat`, dar
care prezint` faptele îngrozitoare ale car na -
giului rutier datorat incon[tien]ei celor care se
tot “ca]`r`” în func]ii guvernamentale, f`r`
profesionalism [i con[tiin]` civic`!

Stima]i guvernan]i, cred c` ar trebui s` v`
considera]i responsabili de tragediile din c`ile
rutiere, deoarece industria construie[te auto -
mobile dintre cele mai performante, dar [o -
selele din România sunt la nivelul pionie ra -
tului automobilului!

Doamne, ocrote[te-i pe automobili[ti !

Ing .  Constant in  NICULESCUIng .  Constant in  NICULESCU nn
Pre[edinte le  Pre[edinte le  

Automobi l  C lubulu i  RomânAutomobi l  C lubulu i  Român

Ü
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AUTOMOBILI{TILOR MILITARIAUTOMOBILI{TILOR MILITARI
Semnifica]ia momentului de la 1 Martie

2017 întru ne[te valorile unui eveni ment
istoric. {i-au dat în tâlnire automobilismul
ACR, care împline[te 113 ani, [i auto mo -
bilismul Armatei Române care împline[te
100 de ani. Ne afl`m, a[adar, la în`l]imea
unui univers automobilistic care exprim`
valorile civiliza]iei [i culturii române[ti.  

Auto mo bil Clubul Român a onorat acest
ceas de aniversare secular`, prin prezen]a
Domnului Con stan tin Niculescu, Pre[e din -
tele Aso cia]iei, înso]it de membrii ai Con -
siliului de Conducere al ACR. Cu acest prilej,
Pre[edintele ACR a rostit, un scurt discurs [i
a înmânat “DIPLO MA DE ONOARE A ACR” [i
“PLA CHETA ACR”, dom nului Co lonel DR. A -
lexandru Nedel cu, Co mandantul BAZEI
SPRIJIN LOGISTIC MUN TENIA, ca un omagiu
adus acestui eveniment din isto ria Armatei
Ro mâ ne. De asemenea, în “CARTEA DE O -
NOARE – 100 DE ANI DE LA ÎNFIIN}AREA
ARMEI AUTO” editat` cu acest pri lej, pre -

[edintele ACR a adresat “MESA -
JUL AUTOMOBIL CLUBULUI ROMÂN CU
OCAZIA ZILEI AUTOMOBILI{ TILOR MILITARI-
2017”. 

În perimetrul generos oferit de orga ni -
za torii eveni mentului, Auto mobil Clubul
Ro mân a pre zentat, printr-o ampl` expo -
zi]ie, expresii concrete ale bazei materiale
[i a logisticii de asisten]a rutier` [i teh -
nica, ale [colii de [oferi, care în acest an
a împlinit 107 ani de existen]`, ale edu -
ca]iei rutie re a partici pan ]ilor la trafic prin
Labo ratorul Mobil de Educa]ie Rutier`,
lansat în anul 2000. Au fost expuse
automobile de epoca din colec]ia proprie
a ACR. 

Comandamentul Bazei Sprijin Logistic
”Muntenia” a oferit domnului Constantin
Niculescu, ”DIPLOMA JUBILIAR~” în semn
de recunoa[tere [i apreciere a contri bu]iei
a duse, de-a lungul decenilor, la consoli -
darea presti giului acestei arme.

automobilism centenar

Ü
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1 Martie 20171 Martie 2017
Un secol de exis -

ten]` reprezint` în
orice istorie o pe -
rioad` demn` de a fi
omagiat` [i respec -
tat`.

Iat` c` O[tirea Nea -
mului are la 1 Martie
un secol de existen]`
a trupelor mecanizate
dotate cu automo -
bile.

Automobilul, acest
„copil minune” al se -
co lului XX, a p`truns în România cu pu]in
timp înainte de anul 1900, iar în anul 1904,
la 5 aprilie, a determinat înfiin]area unei a -
so cia]ii în domeniu, sub denumirea Auto -
mobil Clubul Român.

Prin Legea nr. 875/13 martie 1909, Re -
gele Carol I a acordat recunoa[tere oficial` a
Automobil Clubului Român.

Armata Român`, în anii urm`tori, respec -
tiv în anul 1908 a primit primele 13 auto -
mobile, iar la 1 martie 1917 [i-a înfiin]at un
regiment al trac]iunii automobile, consfin -
]ind prin aceasta rolul acestui “copil al
civiliza]iei extreme”, cum l-a denumit ma -
rele George Topârceanu, în modernizarea
trupelor militare.

Aceast` opera]iune a fost recunoscut` de
Regele Ferdinand I, un mare f`uritor de isto -
rie, dar [i pre[edinte de onoare al Auto -
mobil Clubului Român, prin înaltul Decret
nr. 245/martie 1917.

Automobili[tii civili s-au înrolat în nobila
misiune a Armatei, iar în anul 1912 au con -

stituit “Corpul Automobili[tilor Volun tari”
din Armat`.

Fiind consecven]i în domeniul colabor`rii
dintre Societatea Civil` [i Armata Ț`rii, în
anul 1981, prin OG nr. 2/12.01.1981 s-a re -
organizat acest Corp al Automobili[tilor Vo -
luntari printr-un Protocol comun încheiat
între Automobil Clubul Român [i Ministerul
Ap`r`rii Na]ionale.

Ast`zi asist`m la o aniversare deosebit`, de
un secol, de la înfiin]area regimentului de trac -
]iune auto mo bil`, într-un an în care Automobil
Clu bul Român ca repre zen tant al automobi li[ -
 tilor din România, împline[te 113 ani.

Acest fapt arat` c` România la începutul
secolului XX era o ]ar` modernizat` [i cu o
dotare deo sebit`, înscriindu-se între primele
]`ri din lume în care a circulat automobilul.

Armata este mândria [i ap`r`toarea
Na]iunii noastre, iar Automobil Clubul
Român, component al Societ`]ii Civile,
dore[te s` se al`ture misiunii de onoare
a O[tirii! Ü

automobilism centenar
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Noi, contem -
poranii începutu -

lui de secol XXI, civili
[i militari, avem da to -
ria s` cinstim memo -
ria înainta[ilor no[tri
în domeniul [tiin]ei [i
tehnicii [i al eroilor
care au disp` rut sau
au fost r`ni]i în tea -
trele de opera ]iuni
militare.

În acela[i timp va
trebui s` depunem e -
forturi deosebite în
educa]ia tuturor
auto  mo bili[tilor [i a
altor participan]i la
traficul rutier pentru a diminua victimele
circula]iei rutiere.

Trebuie s` lu`m împreun` atitudine, civili

[i militari, fa]` de adev`ratul carnagiu din
circula]ia rutier` deoarece dac` România nu
a avut parte, din fericire, de un r`zboi în
ultimii peste 70 ani, totu[i au pierit în to]i
ace[ti ani, de pace, circa 130.000 de vie]i
omene[ti. Cu siguran]` nu poate fi imputat
acest carnagiu Armatei Române, dar sigur
Armata se poate al`tura Societ`]ii Civile

pentru a contribui, cel pu]in prin educa]ie [i
protec]ia copiilor, victime ne vinovate în
aceste accidente.

La acest jubileu, în
numele membrilor Auto -
mobil Clubului Român
v` rog s` primi]i cele
mai alese gânduri de
apreciere a înal telor mi -
siuni ale Dumneavoastr`
automo bili[tii militari [i
înalt omagiu pen tru acti -
vitatea dum nea voastr`
militar`!

Acest secol de exis  ten]`
a automo bilis mului mi -
litar este un moment deo -
sebit, cu valori spirituale
[i prag matice, care o bli -
g` la reflec]ie [i respect.

Un salut colegial [i o
via]` în pace [i liber tate.

LA MUL}I ANI!

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
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via]a de club

{EDIN}A ANUAL~ {EDIN}A ANUAL~ 
A CONSILIULUI DE CONDUCEREA CONSILIULUI DE CONDUCERE

ACRACR
În ziua de 4 martie 2017,

s-a întrunit, la Bucure[ti, Con -
siliul de Conducere al Auto -
mobil Clubului Român. Po tri -
vit Statutului Asocia]iei, Con -
siliul de Conducere a analizat
[i aprobat Raportul Anual de
activitate pe 2016, Raportul
Comisiei de Cenzori pe 2016
[i a stabilit Progra mul de m` -
suri [i ac]iuni pen tru îndepli -
nirea indicatorilor tehnico-
economici [i de aso cia]ie pe
anul 2017, precum [i Bugetul
ACR pe 2017. Con siliul a a -
preciat c` activitatea gene ral`
a Automobil Clubu lui Român,
ca organiza]ie ne gu  verna men -
tal`, s-a desf`[u rat în 2016 în
conformitate cu le gisla]ia în
vigoare [i nor mele economico-
financiare ale ]` rii, c` ACR [i-a
achitat în tota litate obliga]iile
fa]` de bu  getul statului. O biec -
tivele de dez voltare a Aso cia -
]iei stabi lite pentru 2016 au

fost înde pli ni -
te in te gral, re -
a li zân  du-se un
pro gram, in -
v e s  t i  ] i o n a l
con   si derabil ,
con sacrat mo -
der ni z`rii ba -
zei materiale [i
logis tice, dez -
volt`rii pache -
tului de bene -
ficii, a van taje
[i faci lit`]i puse
la dispo zi]ia
mem  bri lor clu -
bului [i ce lor -
lal]i auto mo bi -
li[ti din ]ar` [i ai clu burilor
partenere din str`i n` tate din
cadrul FIA. Con si liul Na]ional
a aprobat ”In struc ]iunile de
lucru” pri vind des f`[urarea
adun` rilor din su cursalele ju -
de]ene, Cri te riile de Vechime
pentru com po nen]a organe -

lor de condu cere la nivelul
sucur salelor [i la nivel central.

În finalul reuniunii, Pre[e -
din tele Constantin Niculescu,
care potrivit statutului, înde -
pli ne[te [i func]ia de pre[e -
din te al Consiliului Na]ional
de Conducere al ACR, a pre -
zentat, pe larg, sarcinile ce
revin acestuia în calitate de
organ de conducere al ACR,
membrilor consiliilor sucur -
salelor, directorilor [i [efilor
de agen]ii teritoriale, în ceea
ce prive[te punerea în valoare
a brand-ului ACR, a impor tan -
tului poten]ial existent în toa -
te jude]ele ]`rii, astfel încât în
anul 2017 clubul nostru s` se
afirme, în continuare, în So -
cie tatea Civil` din România.

REDAC}IA REDAC}IA nn
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Femei în motorsport  – unFemei în motorsport  – un
nou brand al  ACR Motorsportnou brand al  ACR Motorsport

De altfel, Federa]ia Inter -
na]ional` a Automobilului
a dezvoltat, în ultima pe -
rioad`, programe dedicate
promov`rii femeilor în mo -
tor sport, atât prin partici -
parea în calitate de pilo]i,
cât [i de oficiali în compe -
ti]iile na]ionale [i interna -
]ionale.

Consecvent obiectivelor
de dezvoltare a motor spor -

tului în România, ACR
lanseaz`, în acest an, pro -
gramul ”Femei în motor -
sport”, un proiect menit s`
încurajeze accesul femeilor
în acest domeniu.

În colaborare cu FIA, Auto -
mobil Clubul Român va dez -
volta noi discipline motor -
sport unde participa rea fe -
meilor va fi încurajat` la ni -
vel de debutan]i, atât în

com peti]iile de îndemâ -
nare, cât [i în cele de vitez`
pe circuit.

În motosportul din Ro -
mâ nia este nevoie de o
dezvoltare a unor discipline
sportive care s` poat` per -
mite accesul la acest sport
a publicului larg [i care s`
poat` constitui premisele
unei dezvolt`ri suste na -
bile [i eficiente a aces - Ü

În universul automobilismului din ]araÎn universul automobilismului din ]ara
noastr`, înc` de la începutul secoluluinoastr`, înc` de la începutul secolului
XX, femeile au jucat un rol de elit`, si XX, femeile au jucat un rol de elit`, si --
tuându-se printre membrii fondatori aituându-se printre membrii fondatori ai
Automobil Clubului Român, la 5 aprilieAutomobil Clubului Român, la 5 aprilie
1904. Analele Asocia]iei noastre au1904. Analele Asocia]iei noastre au
trecut în istorie numele prin]esei Marthatrecut în istorie numele prin]esei Martha
Bibescu, ale prin]esei Constan]a Canta Bibescu, ale prin]esei Constan]a Canta --
cuzino, ale altor doamne din înalta so cuzino, ale altor doamne din înalta so --
cietate, care s-au înscris printre membricietate, care s-au înscris printre membri
fondatori ai ACR. A[a cum am putut aflafondatori ai ACR. A[a cum am putut afla
c` în deceniul al doilea al veaculuic` în deceniul al doilea al veacului
trecut, au avut loc câteva edi]ii anualetrecut, au avut loc câteva edi]ii anuale
ale ”Cupei Doamnelor” câ[tigate de Iri ale ”Cupei Doamnelor” câ[tigate de Iri --
na Frumu[anu (1924), Elena Ganena Frumu[anu (1924), Elena Gane
(1927), Coletta Polizu Mic[une[ti(1927), Coletta Polizu Mic[une[ti
(1928) etc. În deceniile care au urmat,(1928) etc. În deceniile care au urmat,
când automobilul a dep`[it, [i în Ro când automobilul a dep`[it, [i în Ro --

mânia, sintagma ”obiectului de lux”,mânia, sintagma ”obiectului de lux”,
competi]iile automobilismului feminincompeti]iile automobilismului feminin
s-au consacrat ca o prezen]` deosebit`s-au consacrat ca o prezen]` deosebit`
a noii civiliza]ii. Dac` înscriem un arc dea noii civiliza]ii. Dac` înscriem un arc de
timp peste alte câteva decenii, consta timp peste alte câteva decenii, consta --
t`m c` automobilismul feminin a de ve t`m c` automobilismul feminin a de ve --
nit un fenomen în România. Compe ti ]ii nit un fenomen în România. Compe ti ]ii --
le denumite ”Raliul Femina”, ”Raliul Fru le denumite ”Raliul Femina”, ”Raliul Fru --
muse]ii”, muse]ii”, ””Raliul tinerelor fete”, din edi ]iiRaliul tinerelor fete”, din edi ]ii   --
lele lor anuale, s-au bucurat de o audien lor anuale, s-au bucurat de o audien --
]` deosebit`. {i nu exager`m afir mând]` deosebit`. {i nu exager`m afir mând
c` automobilismul feminin [i-a adusc` automobilismul feminin [i-a adus
contribu]ia la performan]a ca, ast`zi,contribu]ia la performan]a ca, ast`zi,
num`rul femeilor care de]in carnet denum`rul femeilor care de]in carnet de
conducere s` ajung` la peste 32% dinconducere s` ajung` la peste 32% din
totalul posesorilor de permis auto, cu ototalul posesorilor de permis auto, cu o
dinamic` în cre[tere specta cular`, in dinamic` în cre[tere specta cular`, in --
clusiv în ceea ce prive[te moto rsportul.clusiv în ceea ce prive[te moto rsportul.

automobilism feminin
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automobilism feminin

tui pasio nant
sport. De la karting,
la competi]iile de
vitez` pe cir cuit, de
la Vitez` pe Traseu
Montan la competi -
]ii le de raliu, toate
tre buie s` fie dispo -
ni bile [i u[or acce -
sibile publicului larg.
F`r` o dezvoltare a
motorsportului în
care tinerele talente
vor putea participa,
aceste ramuri de
sport nu vor putea fi
dezvoltate cu adev` -
rat.

Tocmai de aceea,
pe lâng` proiectele pe care
ACR le-a derulat în anii
trecu]i, de instruire în si -
guran]` a ofi cialilor, de
dez voltare a programelor
pentru tinerii pilo]i,
[.a.m.d., proiectul ”Femei
în motorsport” vine ca o
completare a efor tu rilor
Automobil Clubului Român
de creare a premi selor unui
motorsport du rabil.

Femeile care doresc s`
accead` în motorsport, o
pot face atât ca pilo]i în
competi]iile care vor fi de -
rulate în cadrul acestui

proiect, dar [i ca arbitrii.
Beneficiind de suportul
pro priilor instructori, acre -
di ta]i de c`tre Federa]ia
Interna]ional` a Automo -
bilului, ACR va organiza
sesiuni speciale de instru -
ire în care participantele
vor putea afla cum pot par -
ticipa în disciplinele moto -
rsport, care sunt ce rin ]ele
pentru a deveni pilo]i, dar
[i cum trebuie s` se preg` -
teasc` înaintea unei com -
peti]ii. De aseme nea, vor fi
organizate se siuni de in -
struire practic`, în care

femeile care doresc s`
participe la competi]iile
motorsport vor putea exer -
sa abilit`]ile necesare pilo -
]ilor.

Accesul la aceste sesiuni
de instruire este deschis
tuturor participantelor cu
vârsta cuprins` între 8 – 45
ani. Acestea vor putea par -
ticipa la competi]ii de
karting, îndemânare, viteza
pe traseu montan, raliu sau
vitez` pe circuit. 

Programul sesiunilor de
instruire [i al competi]iilor
va putea fi urm`rit pe
website-ul nostru

www.acr.ro
sau pe un portal creat
special pentru promovarea
accesului în motorsport

www.gomotorsport.ro.

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

Corespondent de clubCorespondent de club
pentru FIApentru FIA

Ü
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Charta European` a
Securit`]ii Rutiere constituie
un document multina]ional
creat, în luna martie 2007,
de Comisia European`, din
ini]iativa Federa]iei Interna -
]ionale a Automobilului.
Printre obiectivele prioritare
ale Comisiei Europene se
afl` Siguran]a Rutier`
promovat` la nivel mondial
de Organiza]ia Na]iunilor
Unite. Din datele Orga -
niza]iei Na]iunilor Unite, în fiecare an,
pl`tesc, în medie pe plan mondial, tribut
vie]ii circa 1 milion de persoane. Potrivit
avertismentului ONU, dat înc` în urm` cu
peste un deceniu, dac` nu se intervine
energic la nivel planetar în toate statele
lumii, accidentul rutier poate s` devin` a
treia cauz` a mortalit`]ii pe plan mondial,
fa]` de locul [apte în anul 2010. Aceasta a
fost ra]iunea care a determinat lansarea de
c`tre Organiza]ia Na]iunilor Unite a strategiei
”Deceniului Mondial al Siguran]ei Rutiere
2011 – 2020”.

Revenind la memoria istoriei automo -
bilismului ACR, relev`m faptul c`, la 20
martie 2007, Pre[edintele ACR, domnul
Constantin Niculescu, a f`cut o vizit` oficial`,
la Bruxelles, la sediul Comisiei Europene [i al
Parlamentului European, precum [i la Biroul
European al Federa]iei Interna]ionale a
Automobilului. Acest moment istoric a
prilejuit Semnarea ader`rii Automobil
Clubului Român la CHARTA EUROPEAN~ A
SECURIT~}II RUTIERE. Este semnificativ, în
aceast` ordine de idei, faptul c` Automobil
Clubul Român, s-a înscris în 2007, printre
primele 20 de cluburi auto, semnatare ale

Chartei Euro -
pene a Siguran -
]ei Rutiere [i
prima organi -
za]ie a Societ`]ii
Civile din Ro -
mânia care a
aderat la acest
Acord. Ini ]iativa
[i amplitudinea
ACR de a se
angaja la efortul
comun na]ional

[i european de cre[tere a securit`]ii rutiere a
avut o rezonan]` deosebit` în sistemul FIA [i
în Societatea Civil` din România.

Marcarea unui deceniu de la aderarea ACR
la Charta European` a Securit`]ii Rutiere
semnific`, nu doar un moment de referin]`,
ci mai ales un moment de bilan] privind
contribu]ia efectiv` a clubului nostru la
promovarea acestei campanii continentale.
Rememor`m, selectiv, doar câteva ac]iuni [i
activit`]i derulate de-a lungul deceniului:
organizarea, în dou` edi]ii anuale, a Cam -
pionatului FIA ”Bucharest City Challenge”, pe
un traseu în jurul Palatului Parlamentului,
având ca tematic` inclusiv promovarea si -
guran]ei rutiere în trafic (2007 [i 2008);
organizarea, la Bucure[ti, a unei conferin]e
consacrate promov`rii pe plan na]ional a
Chartei Europene a Siguran]ei Rutiere (sep -
tembrie 2008); [i a Simpozionului Na]ional
”Accidentul Rutier [i Implica]iile Sale Socio-
economice” (aprilie 2010); lansarea în Ro -
mânia a ”Deceniului Mondial al Siguran]ei
Rutiere 2011 – 2020” (mai 2011); organi za -
rea a patru edi]ii anuale (2012, 2013, 2014,
2015) ale Competi]iei Na]io nale de
”Descarcerare [i Acordare a Primului

10 ANI  DE LA ADERAREA ACR 10 ANI  DE LA ADERAREA ACR 
LA CHARTA EUROPEAN~ LA CHARTA EUROPEAN~ 
A SECURIT~}I I  RUTIEREA SECURIT~}I I  RUTIERE

Ü

interna]ionalACR
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interna]ionalACR

Ajutor Calificat”, în parteneriat cu
IGSU; lansarea Campaniei Na]io nale
”O Secund` pentru Via]a Ta”, care a
avut ca obiectiv esen]ial înfiin]area de
laboratoare [colare de educa]ie rutier`
(februarie 2015); aderarea ACR la
acordul de asisten]` rutier` SNAKE a
cluburilor auto membre FIA (2014);
lansarea proiectului ”Carte de Salvare
la Bord” (2015); promovarea campa -
niei na]ionale ”#seatbeltb00bing”
(2014); lansarea campaniei ”Think
Bikes”, în scopul con[tientiz`rii pre -
zen]ei în trafic a motocicli[tilor, bi -
cicli[tilor [i scuteri[tilor (2015);
organizarea Simpo zionului Na]ional
”Salva]i Vie]ile Copiilor” (2016), cu o
larg` participare din toate zonele ]`rii. 

Implicarea Automobil Clubului Român în
implementarea obiectivelor Chartei Euro -
pene a Siguran]ei Rutiere a avut un ecou
deosebit, atât pe plan continental, cât [i
interna]ional. Este relevant faptul c`, Auto -
mobil Clubului Român i-au fost conferite
”Premiul de Ecelen]` în Siguran]a Rutier`”
de Comisia European`; Premiul Federa]iei
Interna]ionale a Automobilului pentru
ap`rarea intereselor membrilor ACR; Premiul
I pentru ”Inova]ie în Siguran]a Rutier`”, la
Gala FIA de la Tunis; ”Leul de Bronz” la
Festivalul de la Cannes Lions 2015 [i mai

multe trofee la Festivalul ”Golden Drum” [i la
Festivalul Internetics 2015.

Se cuvine, cu titlu de excep]ie, s` relev`m
momentul c` Organiza]ia Na]iunilor Unite,
prin lansarea ”Deceniului Mondial al Sigu -
ran]ei Rutiere 2011 – 2020” a dat o nou`
dimensiune ”Chartei Europene a Siguran]ei
Rutiere” prin amplificarea, la nivel planetar, a
obiectivelor acestui document continental,
promovat în anul 2007. Pre[edintele Fede -
ra]iei Interna]ionale a Automobilului, dl. Jean
Todt, a fost desemnat ca Reprezentant al
Secretarului General al ONU pentru Sigu -
ran]a Rutier`. Poart`, în aceast` ordine
istoric`, o semnifica]ie aparte c` Papa Fran -

cisc a dat un Mesaj al gra]iei
divine, în premier` mondial`,
care con tinu` s` aib` un ecou
deosebit privind promo varea
comporta mentului pre ven tiv din
partea tuturor par ticipan]ilor la
traficul rutier, în vederea redu -
cerii dra melor pe [osea. Sus]i -
nerea papal` a fost confirmat`
de faptul c` Pre[edintele FIA a
fost primit, în anul 2016, într-o
vizit` oficial`, la institu]ia divino-
uman` a Vaticanului, de c`tre
Sanctitatea Sa.

I l ie  GABRA I l ie  GABRA nn

Ü

Semnarea protocolului de aderare: BruxellesSemnarea protocolului de aderare: Bruxelles
martie 2007martie 2007
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LAURI I  LAURI I  
P ILOTAJULUI  AUTO -  2016PILOTAJULUI  AUTO -  2016

În ziua de 25 februarie
2017, a avut loc, la Casa
Oamenilor de Știin]` din
Bucure[ti, potrivit tradi]iei
consacrat` automobilis mu -
lui [i kartingului sportiv al
ACR, festivitatea ”LAURII
PILOTAJULUI AUTO 2016”.
Acest eveniment de excep -
]ie a marcat [i celebrarea ce -
lor 113 ani de existen]` a
Asocia]iei noastre. Au fost
prezen]i pilo]i licen]ia]i, pi -
lo]i debutan]i, din toate zo -
nele ]`rii, sportivi care bat la
por]ile consacr`rii, organiza -
tori de competi]ii de auto -
mo bilism [i karting, oficialii
Comisiei Na]ionale de Auto -

mobilism [i Karting ACR,
precum [i familii, prieteni ai
s`rb`tori]ilor. La festivitate a

fost prezent Pre[edintele
ACR, dl. Constantin
Nicules cu, membri ai Ü

ACRautomob i l i sm
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ACRautomob i l i sm

Comitetului Exe cutiv al
ACR, ca Auto ri tate Spor -

tiv` Na]Ional`. Au fost pre -
zen]i, de ase menea, repre -
zentan]i ai mass-me diei, atât
de la nivel central cât [i din
numeroase jude]e ale ]`rii.

Laurea]ii care au urcat pe
podiumul acestei edi]ii, a
27-a consacrat` sportului cu
motor din România, au fost
onora]i cu numeroase pla -
chete, cupe [i medalii, pre -
cum [i diplome din partea
Pre[edintelui Automobil
Clu   bului Român.

Men]ion`m faptul de
excep]ie c` pilo]ii, membri
ai ACR, prezen]i la festi -
vitatea pilotajului auto 2016
[i-au înc`rcat rezervoarele
autoturismelor proprii cu
combustibili auto de la sta -
]iile Mol din întregul teritoriu
al ]`rii, care, în baza pro to -
colului, beneficiaz` de redu -
ceri semnificative de pre] la
to]i combustibilii auto, ac]iu -
ne care este promovat` de
mai mul]i ani, gra]ie bunei
colabor`ri între ACR [i com -
pania Mol. La toate edi]iile
com peti]iilor din 2016, pilo -

]ii au beneficiat de reduceri
de pre] la com bus tibilii auto
pentru automo bilele de con -

curs. Men ]io n`m [i faptul c`,
începând cu 2017, pilo]ii,
membri ai ACR, vor putea
beneficia de combustibili
auto [i de la sta]iile Lukoil
din toat` ]ara, care aplic`
reduceri de pre] deosebit de
avantajoase, potrivit par -
teneriatului în cheiat cu ACR.

În final a avut loc o
recep]ie în cadrul salonului
de festivit`]i ale Casei Oa -
menilor de Știin]`, organi -
zat` de Automobil Clubul
Român, amfitrionul festivi -
t`]ii ”LAURII PILOTAJULUI
AUTO 2016”

Ioan OLARUIoan OLARU nn

Ü
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UN NOU PROIECT INOVATIV 
DE SIGURAN}~ RUTIER~ 

AL AUTOMOBIL CLUBULUI ROMÂN
Siguran]a rutier` este unui dintre obiectivele

asumate de c`tre Automobil Clubul Român.
Consecvent acestora, ACR a derulat, în ultima
perioad`, o serie de proiecte inovative în
domeniul siguran]ei rutiere. Fie c` vorbim
despre campanii de con[tientizare, fie c` au
fost proiecte de educa]ie rutier` a copiilor sau
adul]ilor, toate au fost implementate cu
succes [i sper`m c` [i-au putut aduce
contribu]ia la un trafic rutier mai sigur.

România se num`r` printre ]`rile cu cele
mai multe accidente rutiere din Uniunea
European`. Acest lucru genereaz` o mare
problem` pentru sistemul de s`n`tate din ]ara
noastr`, dar genereaz` [i costuri foarte mari
pentru economie. În 2015, 141 de copii [i-au
pierdut via]a în accidentele rutiere, iar peste
1000 au fost r`ni]i. Copiii din traficul rutier, ca
[i categorie de utilizatori vulnerabilii ai
drumului, sunt foarte expu[i riscurilor de
accidentare atunci când se deplaseaz` spre
[coal` sau spre cas`.

În anul 2017, Automobil Clubul Român va
derula un proiect de cercetare, privind
identificarea riscurilor de accidentare a copiilor
în drumul lor c`tre [coal` [i acas`.

Scopul proiectului este acela de identificare a
riscurilor de accidentare rutiera a copiilor, prin
efectuarea unor analize asupra traficului rutier
si a fluxurilor de copii care se indreapta catre
scoala sau domiciliu si cuantificarea
rezultatelor in contramasuri inovatoare de
prevenire in vederea eliminarii acestor riscuri
si scaderea numarului de accidente rutiere in
care sunt implicati copiii.

În vederea identific`rii cât mai exacte a
riscurilor, va fi utilizat modelul matricii
Haddon, în care cercetarea se va efectua în
cele trei faze ale unui accident rutier (pre
accident, în timpul accidentului [i post
accident), corespunz`toare componentelor
unui sistem rutier: omul, autovehiculul [i
mediul rutier (mediul fizic [i socio-economic).

Caracterul inovativ al proiectului const` nu
numai în identificarea riscurilor fizice de
accidentare rutier`, ci [i a riscurilor ascunse
sau, dup` cum mai sunt ele denumite, a celor
psihologice. Acestea sunt reprezentate de
toate situa]iile traficului rutier de care copiii se
tem atunci când se deplaseaz` c`tre [coal`
sau c`tre cas`. Din echipa de proiect a ACR fac
parte psihologi profesioni[ti care se vor ocupa

de identificarea a -
ces  tor tipuri de ris -
curi ascunse.

Identificarea riscu -
rilor de accidentare
rutier` a copiilor pe
drumul c`tre [coal` 

În cadrul acestei
cercet`ri, vor fi iden -
tificate cele dou`
gru pe de riscuri care
vor fi corelate cu
factorul uman, ve -
hiculele [i mediul
înconjur`tor. Mediul
înconjur`tor va fi
analizat pe cele trei
componente ale a -
cestuia: mediul
rutier (mediul Ü

rutier`pro tec ] ia

Imagine de la Simpozionul Na]ional Imagine de la Simpozionul Na]ional 
““Salva]i vie]ile copiilor !Salva]i vie]ile copiilor !““



16

fizic), mediul social [i cel economic.
Prin utilizarea acestei metode,

riscurile vor putea fi identificate corect
[i vor putea fi recomandate contra -
m`surile necesare. În acest mod,
autorit`]ile pot contribui la reducerea
num`rului de accidente rutiere în care
sunt implica]i copiii. 

Ca orice proiect de cercetare, aceast`
activitate va con]ine [i o parte de tre -
cere în revist` a literaturii de spe -
cialitate. 

Prin a ceast` etap`, nu nu mai c` se
verific` cercet`rile anterioare din acest
domeniu, ale c`ror rezultate se pot valorifica
în cadrul acestui proiect, dar se verific` [i dac`
re zultatele care vor fi generate prin aceast`
cercetare nu se suprapun, sau coincid, cu alte
concluzii din studii anterioare.

Prin aceast` prim` etap`, se urm`re[te ela -
borarea unui studiu privind riscurile de acci -
dentare rutier` [i identificarea acestora, din
literatura de specialitate.

Cea mai interesant` etap` a proiectului,
credem noi, va fi cea de identificare a ris curilor
propriu-zise de accidentare rutier` a copiilor.
În vederea unei identific`ri corecte [i pe baze
[tiin]ifice, se vor m`sura volumele traficului
rutier din zona [colilor unde se vor derula
activit`]ile de identificare a riscurilor, dar [i pe

cele ale copiilor care c`l`toresc spre [coal`,
prin diverse mijloace: fie sunt pietoni, fie
c`l`toresc în autoturismele p` rin ]ilor, auto -
buze [coalare, cu ajutorul bi ci cletelor, etc.
M`surarea volumelor traficului rutier este
necesar` at`t pentru deter mi narea expunerii
copiilor la pericolele din trafic, dar [i pentru o
corect` identificare a intersect`rii fluxurilor de
copii cu cele ale traficului rutier.

Identificarea riscurilor de accidentare rutier`
a copiilor în drumul lor c`tre [coal`/domiciliu,
va fi realizat` utilizând o matrice Haddon
(fig.1). Matricea Haddon, denumit` dup`
inventatorul ei, a fost uti lizat` înc` din ani ’60
în domeniul reducerii r`nirilor cauzate de
diver[i factori, printre care [i accidentele
rutiere: vezi fig.1.

Provocarea echipei
de implementare a
proiectului va fi s`
identifice riscurile de r` -
nire corespunz`toare
celor trei faze din di -
namica unui accident
rutier, pentru a putea
reco manda con tra m` -
suri co res punz` toa re.

Cititorii no[tri in -
teresa]i, pot urm`ri, în
curând, toat` actvitatea
proiectului, într-o sec -
]iune care va fi creat`
special pe www.acr.ro

Persoanele in te -
resate ne pot contacta
la adresa acr@acr.ro. 

Alin DROSU nn
Fig. 1: exemplu de matrice Haddon completat` cu factoriFig. 1: exemplu de matrice Haddon completat` cu factori

cauzatori ai r`nirilor în accidentele rutiercauzatori ai r`nirilor în accidentele rutieree

Ü

rutier`pro tec ] ia
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avantajACR

Sucursalele ACR din toat` ]ara au cardurile
pe baza c`rora se poate cump`ra benzin` [i
motorin` cu pre] redus.

O simpl` vizit` la ACR v` faciliteaz`
ob]inerea cardului respectiv, pe baza c`ruia
pute]i ob]ine reduceri semnifi cative, indi -
ferent de câ]i litri de benzin` sau motorin`
cump`ra]i.

Sucursalele ACR v`  a[teapt` zilnic, con -
form urm`torului program de lucru:

- Luni, miercuri, vineri: 9.00 - 15.30
- Mar]i [i joi: 9.00 - 15.30;  17.30 – 19.30          
- Sâmb`t`: 10.00 - 13.30         

Mai mul]i kilometri cu aceea[i sum` de
bani!

În cazul în care consuma]i dou` rezer voare
de combustibil lunar, pute]i ob]ine, în 10 –
12 luni, înc` un rezervor gratis!

A} I  R IDICAT CARDUL A}I  R IDICAT CARDUL 
PENTRU BENZIN~PENTRU BENZIN~
{I  MOTORIN~ {I  MOTORIN~ 
CU PRE} REDUS?CU PRE} REDUS?

SUCURSALA BUCURE{TI

SUCURSALA BOTO{ANI

Ü



Cu aceea[i ocazie,
pute]i s` ob]ine]i car -

tea de salvare la bord.
Ambele documente

sunt gratuite !
Mai mult decât atât, po -

sesorii cardului pentru ben -
zin` [i motorin` cu pre]
redus, beneficiaz` de posi -
bilitatea de a acumula
puncte pe aceste carduri la
fiecare tranzac]ie efectuat`
în benzi n`riile respective,
puncte care pot fi folosite
cu acela[i carduri pentru
pro curarea de alte cantit`]i
de combustibili. Este im -
portant [i faptul c` parte -
nerii ACR din acest dome -
niu organizeaz` periodic tombole, la care de]i -
n`torii cardurilor pot ob]ine prin tragere la sor]ii
diverse premii care se ridic` din benzin`rii cu

prezentarea acestuia. Posesorii cardului pentru
benzin` [i motorin` cu pre] redus pot s`-[i
procure în week-end combustibili auto cu

reduceri semnificative de pre],
pân` la 50 de bani/litru.

Intrând în familia  ACR,
membrii care de]in cardul pen -
tru benzin` [i motorin` cu pre]
redus pot beneficia [i de alte
avantaje [i facilit`]i specifice
Aso cia]iei: consiliere în direc -
]iile esen ]ia le ale automobilis -
mului (tehnice, medicale, auto -
mobilism sportiv), pot utiliza
cu prioritate bazele proprii
turistice ale ACR de la Nehoiu,
Ol`nesti, Alba Iulia [i motelul
de tranzit Arad; pot participa la
competi]iile de automobilism
[i karting organizate de ACR.

Vas i le  ALEXANDRUVasi le  ALEXANDRU nn
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avantajACR

SUCURSALA DOLJ SUCURSALA BRA{OV

Ü

Centrul de diagnoz` auto [i tehnic` [i linia de ITP ACR - Ploie[ti

Centrul de diagnoz` auto [i tehnic` ACR - Deva
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BAZA MATERIAL~ ACR,  BAZA MATERIAL~ ACR,  
LA DISPOZI} IA MEMBRILORLA DISPOZI} IA MEMBRILOR

În condi]iile actuale, când
se cere din ce în ce mai mult
calitate [i performan]`,
Automobil Clubul Român a
realizat, în anul 2016, un
amplu program investi]ional
în ceea ce prive[te logistica
necesar`, dar [i moder -
nizarea unor loca]ii proprii
dup` standarde de ultim`
genera]ie. De asemenea,
asocia]ia noastr` s-a re -
marcat [i continu` s` se
remarce [i în 2017, prin
acordarea de pachete de
beneficii performante, atât
în ceea ce prive[te asisten]a
rutier` [i mobilitate, cât [i
prin [coala de [oferi, asis -
ten]` juridic`, turistic` [i
medical`, discount-uri la
combustibili. Mai mult decât
atât, Automobil Clubul Ro -
mân ajut` membri s`i [i pe
cei ai cluburilor partenere din
str`in`tate cu servicii de
asis ten]` medical`, pentru

conti nua rea c`l`toriei: bilete
de a vion, autovehicul la
schimb, coordonarea pro -
cur`rii pieselor de schimb [i
a echipamentelor necesare
repar`rii automobilelor etc.

Calitatea beneficiilor, a -
vantajelor [i facilit`]ilor ACR
este reconfirmat`, an, de an,
prin ob]inerea [i men]inerea

unui sistem de manage -
ment al calit`]ii, iar statutul
de lider al asisten]ei rutiere
din România confirm` acest
lucru. Flota proprie ACR de
asisten]` rutier`, atât pentru
repara]iile executate la fa]a
locului, cât [i pentru tran -
sportul autovehiculelor ava -
riate sau defecte, este una
impresionant`, acoperind
întregul teritoriu na]ional,
dotat` cu echipamente
stan  dardizate pentru aceas -
t` activitate, la care se
adaug` [i partenerii pentru
diverse tipuri de servicii.
Activitatea de asisten]`
rutier` este coordonat`, la
nivel na]ional, de c`tre
Centrala de alarm` [i
Informa]ii, prin echipajele
din sucursalele [i agen]iile
ACR. Aceast` activitate dis -
pune [i de suportul Ü

asocia]ieipat r imon iu l

Cerc ACR de educa]ie rutier` a copiilorCerc ACR de educa]ie rutier` a copiilor
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asocia]ieipat r imon iu l

logistic al Biroului
ADAC, sta]ie de

dispecerizare dedicat`
mem brilor cluburilor
ADAC (Germania) [i
OAMTC.

Sediile de sucursale
ACR, ca structuri impor -
tante ale asocia]iei,
dispun de un pa tri -
moniu material, organi -
za]ional [i uman va -
loros pus la dispozi]ia
membrilor aso cia]iei.
Acestea au asigurat, în
teritoriul na]ional, acti -
vi t`]i benefice pentru
mem brii ACR, contri -
buind direct la reu[ita
ac]iunilor între prinse
de c`tre asocia]ia noas -
tr` în anul 2016. S-a
perfec]ionat periodic
mana gementul sucur -
sa lelor, prin metode [i
mijloace moder ne, ast -
fel încât, aportul a -
cestora s` contribuie la
progresul asocia]iei. În

acest sens, foarte
multe sucursale, cen -
tre de diagnoz` [i
spa]ii de cazare pen -
tru membrii ACR au
beneficiat, în anul
2016, de investi]ii cu
privire la unele re -
para]ii, renov`ri [i
moderniz`ri, pentru
dez vol tarea vie]ii de
aso cia ]ie, a ac]iunilor
de club întreprinse,
precum [i l`r girea ga -
mei de facili t`]i [i be -
neficii pentru mem bri
s`i.

O alt` compo nent`
im portant` a activit` -
]ii ACR o reprezint`
[coala de [o  feri, care
a fost înzes trat`, în
2016, cu auto mobile
moderne de ulti m`
ge nera]ie, sporind
ast fel, [i mai mult,
con di]iile de pre g`tire
a vii torilor [oferi în
ve derea ob]inerii

Ü

Ü
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permi sului de condu -
cere. Totodat`, s-au mo -

der ni zat [i s`lile de le gisla]ie
de preg`tire teoretic` a ele -
vilor, fiind dotate cu echipa -
mente didactice [i elec tro -
nice conform ulti melor stan -
darde. Nu putem s` nu a -
mintim [i faptul c` [coa la de
[oferi ACR dispune de per -
sonal cu experin]` mare în
acest domeniu, fiind la
curent nu numai cu legis -
la]ia româneas c`, dar [i cu
cea euro pean`.

Sta]iile de ITP pro prii ACR,
ofer` mem brilor Asocia]iei
noas tre servicii foarte a van -
tajoase, în majori tatea loca -
]iilor pu tându-se remedia e -
ventualele defec]iuni ale
autovehiculului respectiv,
operativ [i calificat. Liniile de
ITP ACR dispun de o lo -
gistic` modern` [i de un
personal foarte bine preg`tit
în do meniul auto.

ACR se preo cup` frecvent
de co muni ca rea cu membrii
a socia]iei [i cu ceilal]i auto -
mobili[ti, uti lizând mijloace
moderne în acest scop. În
ultimul de ceniu internetul [i
tehno logia mobil` s-a dez -
vol tat spectaculos atât în

România cât [i pe plan
interna]ional, iar ACR a
oferit [i continu` s` ofere
(site-ul www.acr.ro, face -
book, newsletter-e, emai -
ling, apari]ii media), în mod
direct, informa]ii des pre
activitatea de club a aso -
cia]iei, pachetele noi de
beneficii, avantaje [i facili -
t`]i, dimensiunea interna]io -
nal` a ACR, legisla]ia rutier`
european`, educa]ie [i sigu -
ran]` rutier`, etc. Concomi -
tent cu mijloacele moderne
de comunicare, ACR trimite
periodic scrisori po[tale
c`tre membrii s`i. 

În perspectiva celor 113
ani de existen]`, Automobil
Clubul Român, ca o mare
familie a membrilor s`i, se
prezint` cu realiz`ri de dez -
voltare continu` pentru asi -
gurarea pachetului de bene -
ficii, avantaje [i facilit`]i pus
la dispozi]ia acestora, fiind
mereu preocupat de cerin -
]ele automobili[tilor. Se
con stat`, în continuare un
echilibru dinamic între
mem brii vechi ai asocia]iei
[i membrii noi, proveni]i în
mare parte din rândul ti -
nerilor, care se bucur` de
privilegiul unor facilit`]i deo -
sebite [i originale.
Orizontul de a[tept`ri al

membrilor no[tri continu`
s` reprezinte o prioritate
pentru Asocia]ia noastr`,
fiind un instrument pentru
realizarea poten]ialului ma -
terial, coroborat cu expe -
rien ]a secular` de care ne
bucur`m.

F lor in  JUMUG~Flor in  JUMUG~ nn

Ü

asocia]ieipat r imon iu l

Sala pentru activit`]i de asocia]ie - ACR Bucure]tiSala pentru activit`]i de asocia]ie - ACR Bucure]ti
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ACRcap i ta lu l  uman

MEMBRI I  ACR,  MEMBRI I  ACR,  
RA}IUNEA DE A F I  RA}IUNEA DE A F I  

A ASOCIA}IE IA ASOCIA}IE I
Istoria secular` a Automobil Clubului

Român pune în evi den]` un fapt de o
deosebit` semnifi ca ]ie, anume c`, de-a
lungul deceniilor, tot mai
multe persona lit`]i culturale,
[tiin]i fi ce, sportive [i alte
categorii sociale au fost
fascinate de mi[ carea auto -
mobilistic` na]ional` [i inter -
na ]io nal`. Privind retro spec -
tiv, putem afirma c` Auto -
mobil Clubul Român, ca
organiza ]ie a Societ`]ii
Civile, însumeaz` o suit`
de gene ra]ii de membri,
constituind, un capital uman
remarcabil, din toate regiu -
nile [i zo nele ]`rii, îmbog`]it [i înnobilat
mereu, care se bucur` de pachetul, mereu
modernizat, de beneficii, avantaje [i facilit`]i
specifice automobilismului.

Este, de asemenea, un fapt deosebit de
re levant, acela al unui echilibru dinamic
între membrii ACR vechi ai Asocia]iei,
care î[i onoreaz` cu continuitate
obliga]iile statutare, [i membrii ACR
noi, proveni]i, pre ponderent, din rândul
tinerilor elevi [i studen]i, care peste o
treime sunt de]in`tori ai permisului de
con ducere auto. În ulti mii ani s-a
înregistrat o cre[tere semnifica tiv` a
num`rului per soanelor de gen fe minin

care [i-au do bândit carnetul de conducere
auto, iar Automobil Clubul Ro mân î[i face
o datorie de con[tiin]` pentru a le

determina s`-[i ob ]in` calitatea de mem -
bri ACR, pentru a beneficia de avan tajele
[i facilit`]ile o ferite acestora. Men ]io n`m
reu[itele Automobil Clubului Român în
racordarea clubului nostru la tendin]ele
moderne ale cluburilor partenere din
str` in`tate din sistemul Federa]iei
Interna]io nale a Automobilului, inclusiv
prin punerea la dispozi]ia membrilor ACR
a Permisului Interna]ional de Conducere
[i a Carnetului de Trecere prin Vam`,
precum [i a altor facilit`]i, pentru a se
putea bucura de o deplin` libertate de
mi[care în Europa [i pe alte continente.

Pe pagina urm`toare a revistei noastre, punem la dispozi]ia
automobili[tilor, care doresc s` ob]in` calitatea de membru al ACR,
CEREREA DE ÎNSCRIERE în Asocia]ie. Aceasta poate fi trimis` pe e-mail la
organizare@acr.ro. Alte informa]ii privind înscrierea de membru al ACR se
pot ob]ine la telefon: 021/317.82.51 sau 0745.382.748, inclusiv la

sucursalele [i agen]iile ACR jude]ene.

Cerc de educa]ie rutier` a elevilorCerc de educa]ie rutier` a elevilor
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rutier`educa] ia

Apl ica] ia  “Apl ica] ia  “ PL IMB~ URSULPLIMB~ URSUL ” ,  un” ,  un
proiect  de succes pentru ACRproiect  de succes pentru ACR

Automobil Clubul Român a
lansat, înc` de anul trecut, a -
plica]ia “PLIMB~ URSUL”, fiind
primul joc anti-plicti seal` la
drum lung, în care copiii înva]`
reguli de circu la]ie [i sunt im -
plica]i activ în siguran]a rutier`.

Atunci când se porne[te
apli  ca]ia într-o ma[in` în mers,
jocul este direct influen]at de
viteza real` a ma[inii, prin
GPS. Când viteza legal` este
dep`[it`, copilul este anun ]at
în timp real de c`tre dl. Urs,
personajul principal din joc, [i
este rugat s`-l aten]io neze pe
[ofer pentru a în cetini. Dac`
[oferul nu re duce viteza în
timp util, copilul pierde puncte
sau jocul chiar se termin`.

Jocul este disponibil gra tuit
în Google Play [i App Store [i
se bucur` de un succes deo -
sebit în rândul copiilor, având
deja câteva zeci de mii de
desc`rc`ri.

De asemenea, aceast` a pli -
ca]ie a suscitat interes pe
foarte multe canale media,
fiind deja cunoscut` în în -
treaga lume. Chiar recent,
Federa]ia Interna]ional` a
Automobilului a publicat în
newsletter-ul s`u lunar, bene -
ficiile acestei aplica]ii. (foto),
iar numeroase clu buri mem -
bre FIA [i-au manifestat in -
teresul în a prelua [i a adapta
aplica]ia pe teritoriul ]`rilor
lor (Por tugalia, Slo ve nia, Da -

ne  marca, etc.).
Aplica]ia “PLIMB~ URSUL”

este un proiect dezvoltat de
Automobil Clubul Român în
colaborare cu FIA (Fede ration
Internationale de l’Automo -
bile) [i agen]ia Publicis Ro -
mânia, în cadrul Campaniei
”Deceniul Mon dial al Sigu -
ran]ei Rutiere 2011 – 2020”.

Ü
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rutier`educa] ia

Proiectul ACR va candida pentru PremiulProiectul ACR va candida pentru Premiul
FIA consacrat domeniu lui de inova]ie [iFIA consacrat domeniu lui de inova]ie [i
sigu ran ]` rutier`, care va fi de cernat cusigu ran ]` rutier`, care va fi de cernat cu

prilejul Con  ferin]ei Federa]iei In ter na ]io prilejul Con  ferin]ei Federa]iei In ter na ]io --
 na le a Auto mo  bi lui, Regiunea 1, din luna na le a Auto mo  bi lui, Regiunea 1, din luna
mai 2017, la cate goria mai 2017, la cate goria ““ INOVA}IE”.INOVA}IE”.
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În ziua de 12 februarie 2017, pe traseul
montan din Colibi]a din zona turistic` ”Pe
Potcoava Carpa]ilor”, jude]ul Bistri]a-
N`s`ud, a avut loc ”Raliul Z`pezii”, organizat
de Sucursala Jude]ean` Bistri]a-N`saud [i
clubul Auto Rally Sprint [i Karting LD, cu
sprijinul societ`]ii Fisherman’s Resort.
Participan]ilor le-a fost prezentat salutul
Pre[edintelui ACR, dl. Constantin Niculescu,
care a reiterat
tradi]ia îndelun -
gat` a aso cia ]iei
noastre în orga -
nizarea sportului
auto mo bil ist ic
de iarn`, denu -
mit generic ”Ra -
liul Z`pezii”.

Pe traseul montan
Colibi]a – Tihu]a stratul
de z`pad` a fost atât
de impun`tor cum n-au
cunoscut de mul]i ani
aceste meleaguri turis -
tice. Ocolul Silvic s-a
întrecut, ca nicio -

RALIUL Z~PEZI I  RALIUL Z~PEZI I  
PE TRASEUL MONTANPE TRASEUL MONTAN

COLIBI}A-T IHU}ACOLIBI}A-T IHU}A

Ü

de iarn`spor t  automobilistic
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dat`, în eforturile
multor zile pen -

tru a face posibil`
practicarea acestui
sport cu atâtea pro -
voc`ri. Iar cabanierii
de la ”Colibi]a” nu
s-au l`sat nici ei mai
prejos pentru a-[i
onora ofi ciile de
bun` gazd`, atât la
lansarea concursului,
cât [i la festivitatea
de premiere. Pilo]ii
au fost ”acompania]i” pe
între gul traseu de vehiculele
de asisten]` ale Ocolului Sil -
vic [i de echipajele Salva mon -
tului Bistri]a-N` s`ud, precum
[i Jandarmeria mon tan`. Au
fost, de asemenea, prezen]i
reprezentan]i ai Consiliului
Jude]ean, Prefec turii, Direc]iei
Jude]ene pen tru Sport [i
Tineret, Inspec toratului Jude -
]ean de Poli]ie [i Inspec to -
ratului Jude]ean pentru Si -
tua]ii de Ur gen ]`, prim`riilor
comunelor Prundu Bârg`ului,

Bistri]a Bâr g`ului, Jo -
senii Bârg` ului [i Tiha
Bârg`ului.

Sucursala ACR Bis -
tri]a-N`s`ud a dis tri -
buit pilo]ilor [i fa mi -
liilor acestora ma te -
riale pro mo]ionale pri -
vind beneficiile, a van -
tajele [i facilit`]ile ofe -
rite membrilor ACR,
care au suscitat interes
din partea participan -
]ilor pentru a deveni
membri ai asocia]iei.
Totodat`, organizatorii
eveni mentului au con -
venit, în deplin con -

sens, pen  tru reali -
zarea ”Raliului M`r -
]i [oru lui”, [i de
data aceasta în
cooperare cu Hotel
Castel ”Dra cula” de
la Tihu]a.

V i rg i l  ORZAVi rg i l  ORZA nn
Director  Di rector  

Sucursa la  ACRSucursa la  ACR
Bis t r i ]a -N`s`udBis t r i ]a -N`s`ud

Ü

de iarn`spor t  automobilistic
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magazinACR

Automobil Clubul Român [i-a dezvoltat, de-a lungul anilor, o bogat` simbolistic`, atât
prin personalizarea continu` a brand-ului s`u de beneficii, avantaje [i facilit`]i conferite
membrilor, cât [i altor automo bili[ti, cât [i prin obiectele-simbol, care au intrat în con[tiin]a
acestora. La solicitarea membrilor ACR [i al]i automobili[ti, ACR a pus la dispozi]ie,
printr-un shop propriu, lansat la Sucursala ACR Bucure[ti, precum [i în unele sucursale
teritoriale, vânzarea unora din aceste obiecte simbol, prezentate în revista noastr`.

Rela]ii [i informa]ii la: 021.317.82.51021.317.82.51 sau e-mail organizare@acr . ro .organizare@acr . ro .
În perspectiv`, aceste produse vor putea fi comandate [i on-line.

A C R  S H O PA C R  S H O P

MONOGRAFIA ACR MONOGRAFIA ACR 
1904 – 2004 – 170 LEI1904 – 2004 – 170 LEI

SAPC~ SAPC~ 
BUMBAC -BUMBAC -

15 LEI15 LEI

BRELOC METALIC BRELOC METALIC 
CU FIS~ -12 LEICU FIS~ -12 LEI

EMBLEM~EMBLEM~
METALIC~ -120 LEIMETALIC~ -120 LEI

ODORIZANT ODORIZANT 
ACR -2 leiACR -2 lei

TRICOU BUMBAC -25 LEITRICOU BUMBAC -25 LEI UMBREL~ - 40 LEIUMBREL~ - 40 LEI
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În  curând vor  f i  d isponib i le  În  curând vor  f i  d isponib i le  șș i  urm`toare le  obiecte-s imbol  ACR:i  urm`toare le  obiecte-s imbol  ACR:

PUNGA CADOUPUNGA CADOU INC~RC~TOR AUTOINC~RC~TOR AUTO RUCSACRUCSAC

MEMORY STICKMEMORY STICK

E{ARF~E{ARF~

POWER BANKPOWER BANKSEMNE INCEP~TORSEMNE INCEP~TORRACLET~ GHEA}~RACLET~ GHEA}~

magazinACR
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PERMISUL DE CONDUCEREPERMISUL DE CONDUCERE
INTERNA}IONAL (PIC)INTERNA}IONAL (PIC)

Dac` vrei s` ai deplas`ri f`r` griji în
str`in`tate, Permisul Interna]ional de Con -
ducere este solu]ia. El asigur` deplina le -
gitimitate în circula]ia rutier` inter na]ional` [i
este eliberat de c`tre Automobil Clubul Român,
prin toate sucursalele [i agen]iile sale. Forma [i
con]inutul s`u au fost stabilite prin Conven]ia
Interna]ional` de Circula]ie Rutier` de la Viena
din 8 noiembrie 1968, fiind identic în toate
]`rile. Automobil Clubul Român elibereaz`

aceste permise cet` ]e nilor români, domicilia]i
pe teritoriul Româ niei, membri ai clubului,
posesori de Permis de Conducere Na]ional, cu
vechime de mi nim un an. 

Cet`]enilor str`ini li se poate elibera Per mi -
sul de Conducere Interna]ional numai dac`
sunt reziden]i, au domiciliul în Ro mânia [i
dac` posed` permisul de condu cere româ -
nesc, fiind membrii ai cluburilor FIA.

Permisul de Conducere Interna]ional (PIC)
este practic o traducere legalizat` a Permisului
Na]ional de Condu cere, în 7 limbi de circula]ie
interna]ional` (englez`, francez`, german`,
spaniol`, rus`, greac` [i arab`) sau de

transcriere a a ces tuia în caracterele limbii
na]ionale ale sta tului respectiv. În caz contrar
conduc`torul auto poate fi obligat de organele
de poli]ie s` caute un traduc`tor autorizat [i s`
lega lizeze aceast` traducere pe teritoriul statului
respectiv, ceea ce complic` foarte mult de -
plasarea în str`in`tate, implicând totodat` taxe
considerabile.

Pentru eliberarea PIC se vor prezenta : copie
a actului de identitate, cererea tip, carnetul de
membru ACR, Permisul de Con ducere Na]ional
în original [i o copie xerox a acestuia, 2 fotografii
de tip pa[aport.

Ast`zi, o deplasare în str`in`tate poate fi
confruntat` cu multe pro -
vo c`ri, în planul libert`]ii
individuale, cu schimb`ri [i
r`stur n`ri de situa]ii, cu
constrângeri [i frustr`ri,
datorit` fenome nu lui mi -
gra]ionist, tero ris mului [i
alte evenimente majore.
Permisul Interna ]io nal de
Conducere asigu r` liberta -
tea de mi[care necesar` în
deplasarea cu automobilul.

CARNETUL CARNETUL 
DE TRECERE DE TRECERE 

PRIN VAM~ (CPD)PRIN VAM~ (CPD)

Este un document vamal
eliberat doar de ACR, în

România. Scopul CPD este acela de a facilita
importul temporar de autovehicule, prin
garantarea pl`]ii dreptu rilor vamale [i a altor
eventuale taxe în cazul în care vehiculul nu este
reexportat.

CPD-ul este eliberat, în majoritate, pentru
]`rile din Asia, Orientul Mijlociu [i Oceania,
Africa. Pentru unele ]`ri din America de Sud [i
din Europa, CPD-ul este solicitat, în mod
deosebit, pentru autovehiculele grele desti nate
transporturilor de m`rfuri. 

Pentru detalii privind eliberarea CPD, apela]i
la sucursalele jude]ene ACR [i a Municipiului
Bucure[ti.

Documente interna]ionaleDocumente interna]ionale
eliberate de ACReliberate de ACR

de mi[carel iber ta tea  
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PROGRAMUL MONDIAL PROGRAMUL MONDIAL 
“Show your  Card!”“Show your  Card!” ,  ,  

doar  pentru membr i i  ACRdoar  pentru membr i i  ACR
CE ESTE “SCE ESTE “Show your Card!how your Card!”?”?

Show your Card! este un program interna]ional,
destinat exclusiv membrilor cluburilor automobilistice,
oferind o larg` gam` de beneficii, în cele mai variate
domenii: restaurante [i hoteluri, muzee, parcuri de
distrac]ie, obiective turistice [i istorice, inchirieri de
autovehicule, magazine, etc.  

CUM {I UNDE PUTE}I BENEFICIA CUM {I UNDE PUTE}I BENEFICIA 
DE PROGRAMUL „DE PROGRAMUL „Show your Card!”Show your Card!”??

R`spunsul la aceast` întrebare este foarte simplu:
prin simpla prezentare a carnetului de membru ACR,
ave]i acces nelimitat la toate avantajele programului,
atât pe teritoriul României, cât [i în afara grani]elor, în
cele peste 25.000 de hoteluri, restaurante, magazine,
muzee [i mul]i al]i parteneri Show your Card! din
Europa, dar [i de pe alte continente.

C E   C E   
A V A N T A J E  A V A N T A J E  
V ~  O F E R ~  V ~  O F E R ~  

P R O G R A M U LP R O G R A M U L
““ S h o w  y o u rS h o w  y o u r

C a r d ! ”C a r d ! ” ??

B e n e f i c i i l e
SyC! pot consta în
r e  d u c e r i
procentuale de
pân` la 50% sau de
numerar, servicii
s u p l i m e n t a r e ,
gratuit`]i, etc.

Mai multe in Mai multe in --
forma]ii despreforma]ii despre
programul de a programul de a --
vantaje [i facili vantaje [i facili --
t`]i pentru mem t`]i pentru mem --
brii ACR pute]ibrii ACR pute]i
g`si pe paginileg`si pe paginile
de internetde internet
www.acr.rowww.acr.ro [i [i www.showyourcard.eu.www.showyourcard.eu.

Al`tura]i-v` celor peste 100 milioane deAl`tura]i-v` celor peste 100 milioane de
membrii ai cluburilor automobilistice dinmembrii ai cluburilor automobilistice din
întreaga lume pentru care ”Show your Card!”întreaga lume pentru care ”Show your Card!”
înseamn` de mult` vreme produse [i serviciiînseamn` de mult` vreme produse [i servicii
la cele mai înalte standarde cu minimum dela cele mai înalte standarde cu minimum de
cheltuial`!cheltuial`!



În ACR e[ti într-o mare familie! 
Fii cu noi [i vei beneficia 

de toate aceste oferte! 2017
Oferta   1: Asisten]` rutier` non-stop pe toate [oselele din ]ar` (021/222.22.22);
Oferta   2: 2 DEPAN~RI auto gratuite;
Oferta   3: 2 TRANSPORTURI auto gratuite;
Oferta   4: VERIFICAREA TEHNIC~ GENERAL~ gratuit; 
Oferta   5: INSPEC}IA TEHNIC~ PERIODIC~; 
Oferta   6: {COALA DE {OFERI ACR;
Oferta   7: ASISTEN}~ RUTIER~ ÎN STR~IN~TATE;
Oferta   8: „ACCIDENT MANAGEMENT” în România [i str`in`tate;
Oferta   9: REPATRIERE AUTOVEHICUL {I PERSOANE;
Oferta 10: TRANSPORTUL PERSOANELOR ÎN CAZUL UNUI EVENIMENT RUTIER;
Oferta 11: ÎNTRE}INEREA CURENT~ A AUTOMOBILULUI în unit`]i proprii;
Oferta 12: ACCES LA PROGRAMUL MONDIAL DE DISCOUNT-URI „SHOW YOUR CARD!”;
Oferta 13: PERMISUL INTERNA}IONAL DE CONDUCERE (PIC);
Oferta 14: CARNETUL DE TRECERE PRIN VAM~ (CPD);
Oferta 15: CONSULTAN}~ JURIDIC~, AUTO {I MEDICAL~;
Oferta 16: REDUCERE CU 10% a cotiza]iei anuale de membru ACR vechi pentru aducerea, de c`tre aces-

ta, a unui membru ACR nou;
Oferta 17: REDUCERE CU 15% pentru fiecare membru de familie adus în asocia]ie;
Oferta 18: Pre]uri foarte avantajoase în BAZA TURISTIC~ ACR: Hotelul Nehoiu, Hotelul Alba Iulia, Motelul

Ol`ne[ti, Motelul de tranzit Arad;
Oferta 19: SERVICII TURISTICE prin agen]ii de voiaj partenere;
Oferta 20: VOUCHER PENTRU MOTORSPORT;
Oferta 21: BANCA DE DATE {I INFORMA}II;
Oferta 22: REVISTA „AUTOTURISM” (ON-LINE)
Oferta 23: VOUCHER LA DISPOZI}IA DIRECTORULUI SUCURSALEI pentru unele servicii în plus;
Oferta 24: VOUCHERUL TINERETULUI: pân` la 50% reducere la cotiza]ie;
Oferta 25: OFERTA PENSIONARULUI: reducerea cotiza]iei cu 10%;
Oferta 26: OFERTA SUPER FIDELIT~}II: la peste 10 ani vechime în asociaţie, reducere cu 10% a cotizaţiei

anuale;
Oferta 27: emitere ROVINIETE; 
Oferta 28: PARCARE, GARARE, ÎN SPA}II ACR, UTILIZARE POLIGON pentru perfec]ionarea conducerii auto;
Oferta 29: PROCURAREA de piese [i echipamente auto la tarife preferen]iale etc.
Oferta 30: COMBUSTIBILI AUTO CU DISCOUNT;
Oferta 31: LUCR~RI SERVICE PRIN PARTENERI ACR;
Oferta 32: Dup` o vechime de doi ani consecutivi ca membru ACR, se adaug`, în plus, urm`toarele ser-

vicii, avantaje [i facilit`]i (potrivit categoriei PREMIUM):
n Înc` o DEPANARE gratuit`;
n Înc` un TRANSPORT gratuit;
n CREDITARE ÎN CAZ DE INCIDENT AUTO ÎN ROMÂNIA – 300 euro.

Oferta 33: Dup` o vechime de 5 ani consecutivi ca membru ACR, se adaug`, în plus, urm`toarele servicii,
avantaje [i facilit`]i (potrivit categoriei SENIOR):
n Num`r nelimitat de DEPAN~RI AUTO gratuite;
n Înc` un TRANSPORT AUTO gratuit;
n Autoturism la schimb, în caz de accident auto;
n Creditare în caz de incident auto la cluburile partenere din FIA – 500 euro;

Oferta 34: Organizarea de reuniuni de familie sau profesionale în re]eaua de hoteluri ACR
Oferta 35: Gratuitate în ob]inerea „Carnetului de Bord”.
Oferta 36: Ob]inere gratuit` a „C`r]ii de Salvare la Bord”.

C E N T R A L A  D E  A L A R M ~  { I  I N F O R M A } I I  A C RC E N T R A L A  D E  A L A R M ~  { I  I N F O R M A } I I  A C R
T e l e f o a n e ;  0 2 1 / 2 2 2 . 2 2 . 2 2 ;  0 7 4 5 . 3 8 2 . 7 1 5T e l e f o a n e ;  0 2 1 / 2 2 2 . 2 2 . 2 2 ;  0 7 4 5 . 3 8 2 . 7 1 5
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