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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

ste de natura eviden]ei c`, în cele
peste dou` decenii post-decembriste, Auto -
mobil Clubul Român a înregistrat o evolu]ie
ascendent`, onorându-[i cu re zul tate deo -
sebit de pozitive, atât Centenarul s`u din
2004, cât [i cei 110 ani de exis ten]`, s`r -
b`tori]i în aprilie 2014. Asocia]ia s-a impus,
în Societatea Civil` din Ro mâ nia [i în comu -
nitatea mondial` a cluburilor automo bilis -
tice membre ale Federa]iei Interna]ionale a
Automobilului, ca o aso cia]ie stabil` [i
armonioas`, cu o perso nalitate distinct`.

Având ca scop esen]ial, potrivit Statutului
s`u, asigurarea serviciilor de asisten]` ru -
tier` [i mobilitate pentru membrii ACR,
dezvoltarea interesului cet`]enilor pentru
practicarea automobilismului [i activit`]ii
sportive de automobilism, Automobil Clubul
Român [i-a dezvoltat o baz` material` [i o
logistic` modern` pe întregul teritoriu na -
]ional, la nivelul celor mai puternice cluburi
automobilistice din Europa. S-au dezvoltat
noi proiecte de cooperare între ACR [i
diferite firme [i societ`]i în domenii de
interes major pentru membrii asocia]iei,
având în vedere puternica diversificare, din
ultimii ani, a categoriilor de membri ACR [i
spectrul tot mai larg de interese specifice
automobilismului, ca [i proiectele viabile
vizând serviciile destinate membrilor clu -
burilor partenere din cadrul FIA.

Implementarea eficient` a acestei pro -
blematici de asocia]ie, complex` [i major`,
care solicit` o nou` calitate a muncii [i o
performan]` în toate domeniile, a de -
terminat elaborarea unui Program Na]ional
de Gestiune a Membrilor ACR. Acesta a

fost elaborat, timp de mai multe luni, de
firme specializate în IT [i în materie de
management, împreun` cu comparti men -
tele de profil din Administra]ia Central`
ACR. Definitivarea Programului s-a realizat
pe baza dezbaterii colective, pe zone
geografice, a celor 40 de sucursale [i
agen]ii jude]ene [i a Municipiului Bucure[ti. 
Prin structura [i func]ionalitatea sa, Pro -
gramul faciliteaz` cunoa[terea aprofun -
dat`, non-stop, a dinamicii cantitative [i
valorice a membrilor ACR, pe plan socio-
profesional, teritorial, pe vârste [i sexe, a
pachetelor de servicii de care ace[tia be -
neficiaz`, în ]ar` [i str`in`tate. Programul
asigur` o comunicare permanent` cu
membrii asocia]iei, conectarea lor la în -
tregul evantai de informa]ii, date [i procese
inovative în universul automobilismului.

Conceptul Programului Na]ional de
Gestiune a Membrilor ACR, î[i g`se[te un
corespondent viabil în cadrul Îndrumarului
Metodologic privind Managementul Sucur -
salelor [i Agen]iilor ACR care reprezint`, în
mod unitar, principiile, normele, mijloacele,
metodele [i formele de organizare [i des -
f`[urare a activit`]ii în structurile teritoriale
ale ACR. Programul de Gestiune Membri [i
Îndrumarul Metodologic, elabo rate pe baza
hot`rârilor Conferin]ei Na]io nale a ACR din
martie 2014, vor constitui premize impor -
tante în dobândirea de noi performan]e
puse în slujba membrilor Automobil
Clubului Român [i a celorlal]i automobili[ti.

Constantin NICULESCU, 
Pre[edintele 

Automobil Clubului Român

EE
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ACR interna]ional

În acest an, tradi]ionala reuniune lucrativ` a
cluburilor automobilistice membre FIA, „FIA Region I
Spring Meeting 2014“, a avut loc în Luxembourg, în
organizarea clubului automobilistic Automobile Club de
Luxembourg (ACL).

La edi]ia din acest an, Automobil Clubul Român a
fost reprezentat de o delega]ie condus` de Pre[edintele
Constantin Niculescu. Din regiunea I FIA fac parte 108
cluburi automobilistice din Europa, Orientul Mijlociu [i
Africa, num`rând, în total, peste 38 de milioane de
membri. 

{i de aceast` dat`, toate manifest`rile au fost
onorate de prezen]a domnului Jean
Todt – Pre[edintele Federa]iei
Interna]ionale a Au to mobilului, [i a
domnului Thierry Willemarck –
Pre[edintele Regiunii I FIA.

Delega]ia Automobil Clubului
Român a avut o participare activ`
la adun`rile [i workshop-urile
organizate cu acest prilej, axate pe
dezbaterea [i g`sirea de solu]ii via -
bile în domeniile esen]iale pentru
membrii cluburilor auto mobilistice
ale FIA: mobilitate, siguran]a ru -
tier`, transporturi, protec]ia me -
diului [i conducerea ecologic`,
precum [i formarea [i dezvol tarea
unei conduite preventive pe
drumurile publice.

De asemenea, cu acest prilej, delega]ia ACR a
sus]inut o prezentare a clubului [i serviciilor acordate
membrilor asocia]iei, în cadrul „Adun`rii Generale
SNAKE“. Dup` cum se [tie, începând cu 1 ianuarie
2014,  Automobil Clubul Român a aderat la re]eaua in -
terna]ional` de asisten]` SNAKE, prin care membrii
ACR (categoriile Senior [i VIP) beneficiaz` de asisten]`
rutier` gratuit`, în str`in`tate. Prezentarea ACR a oferit
participan]ilor la Adunarea General` SNAKE, informa]ii
despre istoria celor peste 110 ani de existen]` a
clubului, implicarea sa în Societatea Civil`, serviciile [i
progresul în asisten]a rutier`, precum [i proiectele [i
inova]iile în siguran]a [i educa]ia rutier`, în primul rând,
pentru copii [i tineret. 

Delega]ia ACR a purtat discu]ii cu reprezentan]ii
cluburilor prezente la [edin]e, precum [i cu Pre[edintele
FIA – dl. Jean Todt, despre aspecte actuale ale proble -
maticii de asocia]ie, modul de dezvoltare al clubului în
acest al 11-lea deceniu de existen]`, precum [i alte
posibile cooper`ri între ACR [i alte cluburi auto mo -
bilistice membre FIA.

Cu ocazia [edin]elor FIA de la Luxembourg s-a
s`rb`torit împlinirea a 10 ani de la înfiin]area Regiunii I
a FIA, în anul 2004, prin reorganizarea forului mondial
pe regiuni. 

FFIIAA  RReeggiioonn  II   
SSpprriinngg  MMeeeett iinngg

22001144



În ziua de 1 iulie 2014,În ziua de 1 iulie 2014,
Automobil Clubul Ro Automobil Clubul Ro --
mân a întâmpinat, lamân a întâmpinat, la
sediul s`u central, dou`sediul s`u central, dou`
personalit`]i de seam`,personalit`]i de seam`,
speciali[ti de renume aispeciali[ti de renume ai
Uniunii Europene, care,Uniunii Europene, care,
timp de opt ani, întimp de opt ani, în
parteneriat 14 state din zona Europei de S-E lucreaz` pe Programul Europeanparteneriat 14 state din zona Europei de S-E lucreaz` pe Programul European
de Evaluare a Drumurilor, în conformitate cu Directiva 96/2008 a Parlamentuluide Evaluare a Drumurilor, în conformitate cu Directiva 96/2008 a Parlamentului
European [i a Consiliului Uniunii Europene din 19 noiembrie privindEuropean [i a Consiliului Uniunii Europene din 19 noiembrie privind
gestionarea siguran]ei infrastructurii rutiere. Aceast` Directiv` [i-a g`sitgestionarea siguran]ei infrastructurii rutiere. Aceast` Directiv` [i-a g`sit

armonizarea în România prin Legea nr 265/2008,armonizarea în România prin Legea nr 265/2008,
republicat`. A[adar, ACR a fost onorat` de vizitarepublicat`. A[adar, ACR a fost onorat` de vizita
d-lui Dr. Steve Lawson, coordonatorul Proiec d-lui Dr. Steve Lawson, coordonatorul Proiec --
tului SENSOR, care a construit metodologiatului SENSOR, care a construit metodologia
interna]ional` a evalu`rii [i clasific`rii dru interna]ional` a evalu`rii [i clasific`rii dru --
murilor, numit` EuroRAP [i IRAP, RAP Starmurilor, numit` EuroRAP [i IRAP, RAP Star
Rating, [i dl. Stelios Efstathiadis, manager tehnicRating, [i dl. Stelios Efstathiadis, manager tehnic
al organiza]iei „Transportation Solutions”.al organiza]iei „Transportation Solutions”.
Oaspe]ii au avut o convorbire la conducerea ACR,Oaspe]ii au avut o convorbire la conducerea ACR,
prezentând, pe larg, Programul European deprezentând, pe larg, Programul European de
Evaluare a Drumurilor.Evaluare a Drumurilor.
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problematica drumurilor

ACR [i problematica
drumurilor

Analele istoriei pun în lu -
min` implicarea ACR în acest
domeniu fundamental în con -
di]iile cre[terii gra dului de mo -
torizare din ]ar`.

La primul Congres al Drumu -
rilor, din 1908 a participat Jean
C`m`r`[escu, Secretarul Gene -
ral al ACR, iar în 1909 Auto -
mobil Clubul Român semneaz`,
la Paris, Conven]ia Interna -
]ional` referitoare la Circula]ia
Automobilelor. ACR a ini]iat în
premier` în România înc` din

1908, plantarea semnelor de
circula]ie pe [oseaua Bucure[ti-
Ploie[ti, ac]iune care a conti -
nuat, în anii urm`tori, pe alte
drumuri publice din ]ar`. În

1928, ACR a elaborat „Ghidul
Drumurilor din România” ,
precum [i „Ghidul automo -
bilis tului”, care prezint` sem -
nele de circula]ie plantate de
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problematica drumurilor

ACR, garajele, atelierele meca -
nice [i depozitele de combus -
tibil auto din România. În
timpul conflagra]iei celui de-al
doilea r`zboi mondial, ACR a
elaborat cu sus]inere guver -
namental` concep]ia planurilor,
h`r]ilor [i modelelor de sem -
nalizare rutier`. Având în ve -
dere implicarea factorului
uman în siguran]a rutier`,
al`turi de automobil [i drumuri,
ACR a tip`rit „Revista Auto -
mobil`” , ca organ de pres`
propriu, cu scopul dezvolt`rii
con[tiin]ei [oferilor în preve -
nirea accidentelor rutiere.
Ast`zi, publica]ia oficial` a ACR
este „Revista Autoturism” ,
care continu` de peste 45 de
ani tradi]ia „Revistei Auto -
mobil`”.

Trasând un arc de timp
pentru a marca continuarea
unei tradi]ii valoroase în sus -
]inerea problematicii siguran]ei
rutiere, se cuvine spus c` în
ultimele dou` decenii, când, în
România num`rul autoturis -
melor a crescut de peste patru
ori [i gradul de risc în acci -

dentul rutier s-a multiplicat
considerabil, Automobil Clubul
Român [i-a axat preocup`rile
preponderent pe educa]ia ru -
tier` a tuturor participan]ilor la
traficul rutier prin campanii
na]ionale [i prin implemen -
tarea în spa]iul românesc a
campaniilor mondiale lansate
de FIA. Edificator este faptul c`

în aprilie 2010, ACR a orga -
nizat, în premier` pe ]ar`, Sim -
pozionul na]ional „Accidentul
rutier [i implica]iile sale
socio-economice”, iar în mai
2011 a lansat în România, în
conformitate cu rezolu]ia ONU,
„Decada Mondial` a Sigu -
ran]ei Rutiere 2011-2020”.

EuroRAP -
Programul European 

de Evaluare 
a Drumurilor 
din  România

2 iunie 2014. Are loc, la se -
diul Autorit`]ii Rutiere Române,
prezentarea rezultatelor Proiec -
tului SENSOR în România, dup`
evaluarea a 540 km din re]eaua
de drumuri trans-europene a
]`rii noastre, proiect finan]at
integral de Uniunea European`,
menit s` identifice solu]iile de
îmbun`t`]ire a siguran]ei in fra -
structurii rutiere. Re]eaua in -
spectat` [i evaluat`: Bucure[ti-
Constan]a (A2), Bucure[ti-
Giurgiu (DN5), Bucure[ti-Buz`u
(DN2), Buz`u-Br`ila-Gala]i
(DN2B), Gala]i-Garvan (DN22E),

Primul simpozion organizat de ACR \n România, 
potrivit Rezolu]iei ONU din 3 martie 2010
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problematica drumurilor

Garvan-Lumina (DN22), tre -
cerea A4-A2 la trecerea A4-
DN22 (A4).

Este locul s` apreciem c`
prezen]a la aceast` reuniune,
asigurat` de ARR, a fost o -
norabil`, fi ind nominalizate
toate institu]iile, guvername tale
cu responsabi lit`]i în siguran]a
rutier`, inclusiv Direc]ia Rutier`
din IGP, iar Societatea Civil` a
fost reprezentat`, \n primul
rând, de Automobil Clubul
Român, a[a cum a re marcat
doamna Aurelia Suru lescu,
directorul general al Autorit`]ii
Rutiere Române.

Este locul, de asemenea, s`
consemn`m, în lumina adev` -
rului natural, nu cel politic, c`
în ultimii dou`zeci de ani este
singura reuniune de aceast`
anvergur` la care ne-a fost dat
din fericire s` particip`m [i în
care s` se prezinte deschis,
complex [i analitic, prin identi -
ficarea cu ajutorul h`r]ilor GPS,
a drumurilor cu risc crescut
unde au loc majoritatea acci -

dentelor, prin eviden]ierea
costurilor [i beneficiilor. Este
vorba de contribu]ia la acciden -
te a autostr`zilor, lipsite de ele -
mente însemnate de siguran]`,
de traversarea locali t`]ilor, de
lipsa de vizibilitate [i aderen]`,
a barierelor, intersec]ii lor [i
trecerilor de pietoni nesem -
nalizate, a medianelor, a inexis -
ten]ei parape]ilor pe marginea
dru murilor, a acoperirii cu ve -
geta]ie a indicatoarelor de
circula]ie. Lipse[te abordarea
sociologic` în identifi ca rea
punctelor criminogene, precum
[i a administra]iilor locale care
se opun restructur`rii unor
zone cu factor de risc crescut.
Completitudinea identific`rii
factorilor de risc rutier, aceasta
este expresia care define[te
ampla prezentare a rezultatelor
proiectului SENSOR. [i nu în
ultimul rând: necesitatea reve -
derii [i îmbun`t`]irii actualei
legi a circula]iei, care s` per -
mit` pachetul amplu de solu]ii
necesar a fi implementate.

Educa]ia rutier`
Proiectul SENSOR anticipeaz`

o reducere cu 10.700 a acci -
dentelor rutiere grave în urm` -
torii 20 de ani ca urmare a
îmbun`t`]iri i sec]iunilor de
drumuri cu risc crescut. Punctul
de vedere al Automobil Clubu -
lui Român prezentat în plenul
reuniunii din 2 iulie ac vizeaz`
inclusiv implementarea unui
Program na]ional de educa]ie
rutier` a tuturor participan]ilor
la trafic care s` conduc` la un
comportament preventiv gene -
ralizat, program care s` fie sus -
]inut printr-un efort investi ]io -
nal din partea tuturor factorilor
cu responsabilit`]i în acest do -
meniu. ACR [i-a oferit dispo ni -
bilitatea pe acest plan în con -
formitate cu sarcinile asumate
în aplicarea ac]iunilor circum -
scrise „Decadei Mondiale a
Siguran]ei Rutiere 2011-2020”
lansat de Organiza]ia Na]iunilor
Unite”.

Dr. Ilie GABRA
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training FIA

În perioada 25 – 29 mai 2014, la Centrul de
Perfec]ionarea Managementului ACR de la Alba Iulia,
Automobil Clubul Român a desf`[urat dou` proiecte
de siguran]` în sportul auto: OSTP – Official Safety

Training Program [i YDSP – Young Driver Safety
Program.

Proiectele au fost derulate de c`tre ACR în
cooperare cu Institutul FIA [i Confedera]ia
Australian` de Motor Sport.

Programul OSTP este, de fapt, o continuare a
proiectului din 2013, când, tot la Alba Iulia, 40 de
arbitrii au putut fi preg`ti]i de speciali[tii CAMS în
metode [i tehnici de siguran]` în sportul cu motor.
În cadrul programului OSTP de anul acesta, a fost
organizat`, în data de 25 mai, o competi]ie “[coal`”,
un VTM, unde arbitrii CNAK au putut fi evalua]i, în
teren, de c`tre trainerii CAMS. La competi]ie au luat
startul 28 de echipaje, arbitrate de c`tre un num`r de
37 de oficiali.

{i anul acesta, arbitrii CNAK au fost instrui]i în
organizarea competi]iilor, siguran]a pe probele de
concurs, comunica]ii radio, mana gementul situa]iilor

PPrrooggrraammee  ddee  ppeerrffeecc]] iioonnaarree
ppeennttrruu  aarrbbii ttrr ii ,,   ccoommiissaarr ii
ssppoorrtt iivvii   [[ ii   tt iinneerr ii   ppii lloo]] ii   

\\nn  aauuttoommoobbii ll iissmm



9

training FIA

de urgen]` din motor sport, eva -
luarea riscurilor, etc.

Cei 37 de oficiali participan]i au
fost evalua]i de c`tre trainerii
CAMS, atât practic, pe toat`
perioada de desf`[urare a
competi]iei, cât [i teoretic, ace[tia
primind, în final, certificate de
participare sub egida ACR, FIA [i
CAMS.

Tinerii pilo]i, participan]i în
competi]iile ACR, au fost
instrui]i în metode de siguran]`
în pilotajul auto, siguran]a per -
sonal` în compe]iile auto [i în
traficul rutier, utilizarea cen -

turilor de siguran]` [i a c`[tilor de
protec]ie, etc.

Dup` doi ani de derulare a unor astfel de
proiecte interna]ionale, Automobil Clubul
Român, în calitatea sa de Autoritate
Sportiv` National` (ASN), va implementa în
întreaga perioad` urm`toare, la standarde
de siguran]` [i training în sportul auto,
astfel incat activitatea sportiv` din
România, în automobilismul sportiv [i
kartingul sportiv, s` fie aliniat` la normele [i
exigen]ele Federa]iei Interna]ionale a
Automobilului.

Ioan OLARU
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F`-]i auzit` vocea [i particip`
la STUDIUL GLOBAL AL ONU
PENTRU O LUME MAI BUN~!

P`rerea ta conteaz` [i dorim
s` te al`turi eforturilor ACR de
îmbun`t`]ire a siguran]ei rutiere
[i a st`rii drumurilor din Ro mâ -
nia.

Este poate singura ocazie
c`nd po]i s` î]i faci auzit` vocea
[i s` ceri Organiza]iei Na]iunilor
Unite (ONU) s` ia în considerare
Siguran]a Rutier` ca prioritate
cheie [i s` o introduc` pe a -
genda de dezvoltare global` de
dup` 2015.

Care sunt beneficiile princi -
pale: drumuri [i autostr`zi mai
bune, cre[terea gradului de si -
gu ran]` rutier`, scaderea num` -
rului de accidente [i a victimelor
din acestea, prelungirea duratei
de via]` a automobilului t`u.

Împreun` cu Federa]ia Inter -
na]ional` a Automobilului, ACR
deruleaz`, în Romania, o ampl`
campanie de con[tientizare a

automobili[tilor [i a altor partici -
pan]i la traficul rutier (pietoni,
bicicli[ti, motocicli[ti, etc) de a
participa la Studiul Global al
ONU pentru o „Lume Mai Bun`”
[i de a-[i face auzite vocile cu
privire la ceea ce este mai im -
portant pentru ei!

Ce trebuie sa faci?
Particip` la Studiul Global al

ONU pentru „O Lume Mai

Bun`” accesând urm`torul link:
http://walksafe.myworld2015.org

Chestionarul este [i va r`mâ -
ne absolut anonim [i nici o in -
forma]ie despre tine sau des pre
op]iunile tale nu va fi difu zat`!

Din cele 16 op]iuni dispo ni bile,
bifeaz` 6 pe care le consi deri
cele mai importante pentru tine
[i familia ta!

Printre cele 6, te rug`m,

CCaammppaanniiee  mmoonnddiiaall `̀::   

SSPPUUNNEE DDAA!!  PPEENNTTRRUU  „„DDRRUUMMUURRII
{{II   TTRRAANNSSPPOORRTTUURRII  MMAAII BBUUNNEE““

studiu ONU

Horia Ioan Gheorghe, campion 2011, 2012 [i 2013
al Campionatului Na]ional de |ndemânare Auto Vali  Porci[teanu multiplu Campion Na]ional de Raliuri
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studiu ONU

neap`rat, sa incluzi [i op]iunea
„Better Transport and Roads”
(Drumuri [i Transporturi Mai
Bune).

Chestionarul permite introdu -
cerea unei op]iuni pe care tu o
consideri a fi necesar`: ACR te
roag` s` introduci „Road sa -
fety” (Siguran]a Rutier`)

Apas` butonul „VOTE” [i
precizeaz` câteva date despre
vârsta, genul t`u, ]ara [i nivelul
de studii absolvite.

Daca nu ai acces la internet
sau nu po]i completa acest
chestionar online, te rug`m,
atunci, s` te adresezi Sucursalei
ACR din jude]ul t`u unde po]i
completa acest chestionar, în
lim ba român`. Completarea
ches tionarului nu dureaz` mai
mult de 2-3 minute.

Î]i mul]umim! Tocmai ai con -
tribuit la cre[terea gradului de
siguran]` rutier` din România!

Alin DROSUC`t`lin Heson, realizator TVR [i prezentator al emisiunii „MotoMagia“
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siguran]` auto

Preocupat continuu de îmbun`t`]irea sigu ran]ei
rutiere din România, Automobil Clubul Român este
în curs de implementare a unui proiect comun al
cluburilor auto mobilistice membre FIA, intitulat
expresiv „Carte de Salvare la Bord”.

Dup` cum se [tie, fiecare secund` con teaz`
atunci când este vorba despre via]a oamenilor. De
cele mai multe ori, în procesul de salvare al
persoanelor încarcerate în propriile autoturisme se
pierde timp pre]ios, mai ales în cazul accidentelor
grave. Cre[ terea siguran]ei modelelor autotu -
rismelor reprezint` o serioas` provocare pentru
salvatori. Mai mult, îndep`rtarea plafonului unui
autovehicul, de c`tre echipajele de descarcerare,
devine din ce în ce mai problematic`. Con -
frunt`ndu-se cu buc`]i de o]el de mare rezisten]`,
precum [i cu arm`turi ale caroseriei. În aceste
condi]ii, chiar [i cele mai puternice dispozitive
de t`iat nu mai fac fa]`. Anumite componente

de siguran]`,
precum genera -
toarele de gaz
din componen -
]a sistemelor
airbag, pot repre -
zen ta un risc de
siguran]` pentru
echipajele care
intervin în situa]ii
de urgen]`. O
alt` pro blem` o
constituie g`sirea
[i deconectarea
bateriei în cazul
autotur ismelor
moderne.

Astfel, o „Carte
de Salvare la
Bord” stan da di -
zat`, în format A4, ce cuprinde info ma]ii cu privire
la localizarea arm`turilor cabinei, rezervorului de
combustibil, a bateriei, a airbag-urilor,a gene -
ratoarelor de gaz, a unit`]ilor  de control, etc,
precum [i informa ]iile referitoare la precizarea
punctelor adec vate de t`iere, trebuie utilizat` de
c`tre to]i conduc`torii auto. Pentru a fi cat mai
acce sibil` echipajelor de salvatori, „Cartea de
Salvare la Bord” trebuie sa fie plasat`, în fiecare
autoturism, în spatele parasolarului din dreptul
conduc`torului auto.

Astfel, prin implementarea acestui proiect, dorim
s` îi asigur`m pe Membrii ACR, dar [i pe to]i
automobili[tii din România, de im pli carea clubului
în eforturile comune de sal vare a vie]ii. 

Cercet`rile noastre arat` c`, odat` imple mentat
cu success acest proiect, timpul de salvare a
victimelor încarcerate în interiorul autoturismului
poate fi redus cu pân` la 30%, oferind astfel o
[ans` în plus la via]`!

Pe website-ul nostru www.acr.rowww.acr.ro, dar [i prin
newsletter-ele pe care le trimitem membrilor ACR,
vom informa despre imple mentarea acestui proiect
[i despre modul în care se va putea ob]ine
„Cartea de Salvare la Bord” [i consilierea în
privin]a utiliz`rii acesteia.

Alin DROSU

PPrrooiieecctt   AACCRR::   „„CCAARRTTEEAA  
DDEE  SSAALLVVAARREE  LLAA  BBOORRDD““
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via]a  de club

La final de iunie 2014 am
fost martorul unui moment
semnificativ la sediul
sucursalei ACR Bucure[ti.
Surpriza a fost „dialogul
între ge nera]ii”, repre -
zentând genera]ia automo -
bi li[ tilor anilor ’80 [i gene -
ra]ia anului 2014 ACR. În
urm` cu 4 decenii }ugulan
Ion juca cu tricoul 10 al Progresului
Bucure[ti, când a marcat golul victoriei în
meciul cu Steaua Bucure[ti, iar Marin
George era unul din speciali[tii de „prim`
mân`” ai IOR Bucure[ti. Atunci, [i unul [i
altul, [i-au luat carnetul de conducere la
[coala de [oferi ACR, iar în concediile
estivale, participau la „caravanele tu -
ristice” ale ACR, cu auto mobilele proprii,
colindând prin Europa.

Nu unic` le-a fost uimirea când to]i
participan]ii la întâlnirea de suflet de la Obor
(Sucursala  ACR  Bucure[ti) au fost invita]i

s` completeze un chestionar pe tema legii
circula]iei. „Aoleu, de la examenul de [o -
feri n-am mai completat un ches tio nar”,
a s`rit în sus }ugulea. „Nici eu, din 1980”
a ripostat IOR-istul. Iar tinerii auto mobili[ti
au aplaudat ideea. „Abia mi-am luat
carnetul de [ofer. Sunt tare, eu visez
legea circu la]iei”, a completat unul din din
noua gene ra]ie de [oferi. Rezultatul testului?
Oricum este onorabil pentru ambele
genera]ii.

La întâlnire a fost invitat [i patronul Agen -
]iei de Turism „Carpatia Tour”. Dialogul
„vie]ii de club” a str`b`tut multe trasee
turistice ale Europei, concretizându-se într-o
provocare deosebit`: organizarea, în luna
august, a unui pelerinaj la locurile sfinte din
Grecia, pe traseul Bucure[ti – Ruse – Sofia –
Paralia Katerini, timp de 7 zile, cu autocarul,
cu înso]itor de grup [i un preot, pe toat`
durata excursiei.

Ilie GABRA

Sucursala Bucure[tiSucursala Bucure[ti

DIALOG |NTRE GENERA}IIDIALOG |NTRE GENERA}II
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asisten]` auto

Situa]ie dramatic`
rezolvat` de  c`tre ACR

În seara zilei de joi, 24
aprilie ac, un membru al unui
club partener ACR din Europa
s-a r`t`cit într-o zon` mun toa -
s` din jude]ul Vâlcea. Apelul
disperat al acestuia la Cen -
trala de Alarm` ACR, de a-l
g`si [i recupera, împreun` cu
autovehiculul cu care se de -
plasase, a declan[at o ampl`
ac]iune de cautare. Imediat,
dou` autoturisme de depanare
[i un autovehicul de transport
(autoplatform`), au fost dispe -
cerizate, de la sucursala noas -
tr` din Râmnicu Vâlcea.

Persoana ratacit` nu a
putut oferi date geografice
exacte despre locul în care se
putea afla [i unde autove hi -

culul acestuia a suferit avarii
grave, punând la dispozi]ie
doar coordonatele GPS. Aces -
tea indicau faptul ca persoana
se afla într-o zona muntoas`
greu accesibil` [i la o altitu -
dine destul de mare. Ac]iunea
de recuperare s-a transformat
într-o curs` contra-cronometru
care a durat multe ore din
noapte când, într-un final, per -
soana a putut fi localizat` [i
recuperat`. 

Prima parte a ac]iunii de
sal vare a fost încheiat` cu
succes, persoana în cauza
fiind transportat` [i cazat` la
un hotel din Râmnicu Vâlcea,
de unde, a doua zi, Automobil
Clubul Român i-a organizat
transportul la aeroportul Henri
Coanda din Bucure[ti [i bile -
tele de avion pentru întoarce -
rea acas`, în str`in`tate.

O alt` parte foarte dificil` a
constituit-o recuperarea auto -
turismului din zona muntoas`
unde accesul era foarte greu.
Opera]iunea de recuperare [i

ACR. Misiuni dificile ACR. Misiuni dificile 
de salvare rutier`de salvare rutier`

Automobil Clubul
Român [i-a câ[tigat
brandul de lider na]ional
în asisten]a rutier`, nu
doar pentru membrii
asocia]iei, ci [i pentru
membrii cluburilor
automobilistice, din FIA.
Centrala de Alarm` [i
Informa]ii a ACR cu
program nonstop, precum
[i Biroul logistic al ADAC,
cu func]ie de dispecerizare
pentru cluburile ADAC,
OAMTC, precum [i alte
cluburi europene, asigur`
un sistem de management
al calit`]ii [i servicii de
asisten]` rutier` [i
mobilitate, conform
standardului ISO 9001:2008.

Automobil Clubul Român
opereaz` cu propria flot`
de asisten]` rutier`, atât
pentru repara]iile executate
la locul incidentului, cât [i
transportul autovehiculelor
avariate sau defecte la
destina]ia solicitat`. ACR
[i Biroul ADAC furnizeaz`,
inclusiv servicii de asisten]`
medical`, autovehicul de
schimb pentru continuarea
c`l`toriei, asisten]` de
c`l`torie a pasagerilor
implica]i în evenimente
rutiere [i, la nevoie, a
biletelor de avion sau a
pieselor de schimb [i
echipamentelor necesare
repatrierii autovehiculelor
în cauz`.

Ne-a bucurat faptul s`
fim felicita]i [i s` primim
mul]umiri pentru
profesionalismul,
dedicarea [i operativitatea
cu care a fost rezolvat`
aceast` dificil` misiune
de salvare!

Preciz`m, în acest
context, câteva situa]ii

semnificative.
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asisten]` auto

transport al autovehiculului la
Sta]ia de Asisten]` Tehnic`
ACR din Râmnicu Vâlcea a
durat mai mult de 12 ore.

Autovehiculul, foarte avariat,
a fost repatriat în ora[ul de
domiciliu al proprietarului a -
cestuia.

Sucursalele Sibiu,
Hunedoara [i Arad 

la în`l]imea misiunilor

Ø Recent, mai precis la ju -
m`tatea lunii iunie, un membru
ADAC a avut un accident grav
de motociclet` în jude]ul Sibiu.
Motociclistul a fost transportat
urgent, cu ambulan]a, la Spi -
talul Jude]ean Sibiu pentru a -
cordarea interven]iei nece sa -
re, în vederea salv`rii vie]ii
sale. Atunci când medicii sibi -
eni au dat acceptul, Biroul
ADAC de la sediul central din
Bucure[ti al ACR [i Sucursala
ACR Sibiu îmoreun` cu colegii
de la clubul automobilistic ger -
man, au organizat transpor ta -
rea motociclistului în cauz` la
aeroportul Sibiu, unde a fost
preluat de avionul-ambulan]`
al ADAC în vederea continu`rii
tratamentului necesar în ]ara
natal`.

Motocicleta accidentat` [i
bagajul membrului ADAC în
suferin]` au fost transportate
imediat cu autoplatforma ACR
la sucursala noastr` teritorial`
din Sibiu, de unde ulterior, au
fost repatriate, în siguran]`, la
clubul automobilistic din Ger -
mania.

Ø La ora 1 din noapte, Su -
cursala ACR Arad a fost a ler -
tat` de Centrala de Alarm`
ACR s` preia solu]ionarea in -
terven]iilor mecanice la un
Citroen BX-3, din zona Soi -
mo[, care tracta o rulot`, pro -
prietatea unui membru ADAC.

Membrii echipajului, autoturis -
mul [i rulota au fost transpor -
ta]i la Motelul de Tranzit al
ACR Arad, unde au primit o
ma[in` rent a car pentru con -
tinuarea c`l`toriei. În timp de 3
zile, cu sprijinul ADAC au fost
expediate piesele de schimb
necesare la Sucursala ACR
Arad, astfel încât ma[ina s`
poat` fi reparat` în timp record.

Ø Tot Sucursala ACR Arad
a intervenit recent pentru repa -
ra]ia unui autoturism BMW
seria 3, (probleme la turbo [i
motor), recuperat la ie[irea din
localitatea Pecica, pe DN7, la
solicitarea unui membru
ADAC. La Sucursala Arad,
membrii ADAC au primit ope -
rativ o ma[in` rent a car
pentru ca remorca acestora
s`-[i poat`  continua drumul,
iar automobilul defect a fost
reparat la un service din loca -
litate sub supravegherea per -
sonalului de specialitate al
Sucursalei Arad.

Ø Sucursala ACR Hune doa -
ra s-a confruntat recent în
zona Bârzava cu o situa]ie
ie[it` din comun, în care erau

implica]i 4 membrii ADAC.
Mer cedesul Bulli, condus de
unul dintre ei [i o remorc` ce
transporta 6 motociclete, dintr-
o gre[eal` de pilotaj, a p`r`sit
carosabilul, suferind avarii gra -
ve, care au condus la predarea
autoturismului la Remat. Su -
cursala ACR Hunedoara, îm -
preun` cu Biroul logistic al
ADAC de la sediul ACR au
asigurat managementul aces -
tui accident, inclusiv predarea
autoturismului la Remat. De
asemenea s-a pus la dispozi]ia
membrilor ADAC o ma[in`
rent a car [i o remorc` pentru
continuarea c`l`toriei.

*
Acestea sunt doar câteva

dintre misiunile de salvare
pe care colegii no[trii din
serviciul de asisten]` le-au
dus, cu success, la bun
sfâr[it.

Nu exista` satisfac]ie mai
mare ca atunci, când dup` o
anumit` perioad` de timp,
e[ti sunat de c`tre cei pe
care i-ai salvat care doresc
s`-]i mul ]umeasc` pentru
ajutorul o ferit.

Sandra CHIVU
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perfec]ionare auto

Automobil Clubul Român [i-a cucerit
un bun renume pe plan na]ional în
organizarea, timp de mai mul]i ani, de
cursuri de perfec]ionare în conducere
auto pentru posesorii de permis de
conducere categoriile B [i C, apar ]inând
unor companii multina]ionale din
România. La baza întregului program st`
logistica pus` la dis pozi]ie de Federa]ia
Interna]ional` a Auto mo bilului.

Programul cu denumirea DEFENSIVE DRI -
VING, organizat de catre Automobil Clubul
Român va fi organizat [i în anul 2014, structurat
pe dou` etape: una teoretic` [i una practic`.
Programul va fi sus]inut de catre instructorii
ACR acredita]i pentru astfel de cursuri.

|n anul 2014 acest program este implementat
în cadrul mai multor companii multina]ionale ce
activeaz` în ]ara noastr`, infrastructura Auto -
mobil Clubului Român permi]ându-ne s` aco -
perim întreg teritoriul României.

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

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

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

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

m prezentarea principalelor nout`]i legislative
în domeniul rutier, atât la nivelul legisla]iei
rutiere interne cât [i interna]ionale, cursuri de
prim ajutor [i mecanic`, precum [i o testare
interactiv`;

m comportament rutier;
m pozi]ia corect` de condus; obliga]iile con -

duc`torului auto; metode de evitare a unui acci -
dent rutier;

m cursurile vor fi sus]inute cu materialele de
prezentare audio / video;

m partea teoretic` va fi sus]inut` de c`tre
specili[tii ACR din sucursale, la sediul com -
paniilor de transporturi rutiere prin programe
stabilite de comun acord.

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

m instruirea practic` a angaja]iilor se efec -
tuez` cu autoturismele de serviciu, excep]ie
f`când doar cazul noilor angaja]i ce vor fi testa]i
pe ma[inile [colii de [oferi ACR, dotate cu
dubl` comand` [i înso]i]i de c`tre instructorii
specializa]i ai ACR;

m instruirea practic` se va desf`[ura în

cadrul poligoanelor Automobil Clubului Român
[i va con]ine: probe de îndemânare, demon -
stra]ii ale instructorilor, iar la final fiecare par -
ticipant va sus]ine un test pentru evaluarea
aptitudinilor în conducerea auto.

La finalul Defensiv Driving-ului, compania
beneficiar` va primi o Fi[` de Cursant, care va
con]ine datele salaria]ilor participan]i, califica -
tivele [i evalu`rile, precum [i recomand`rile
instructorilor Automobil Clubului Român, privind
cre[terea performan]ei în conducerea autove -
hiculului.

C`t`lin MIHAI

Programul Programul DDEEFFEENNSSIIVV
DDRRIIVVIINNGG organizat deorganizat de

AUTOMOBIL CLUBUL ROMÂNAUTOMOBIL CLUBUL ROMÂN
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turism ACR

FLOTA NAUTIC~ DE TURISMFLOTA NAUTIC~ DE TURISM
ACR- DELTA DUN~RIIACR- DELTA DUN~RII

nn Capacitate 18 locuri de cazare, confort excelent 
nn Aer condi]ionat în restaurant [i în cabine 
nn În cabine: grupuri sanitare [i du[uri proprii 
nn Restaurant cu 22 de locuri, teras`, bar modern

HOTEL ACR ALBA IULIAHOTEL ACR ALBA IULIA
nn Capacitate
20 camere du -
ble, aer condi -
]io nat, sal` de
c o n f e  r i n ] e
100 de locuri
nn Restaurant
cu preparate
[i vinuri spe ci -
fice tuturor 

zonelor din ]ar` [i meniuri de excep]ie
nn Program turism cultural [i istoric
nn Prezen]a la hotel poate s` asigure [i efectuarea ITP

MOTEL ÎN STA}IUNEA B~ILEMOTEL ÎN STA}IUNEA B~ILE
OL~NE{TI – asemuit` cuOL~NE{TI – asemuit` cu
renumita KARLOVY-VARYrenumita KARLOVY-VARY

nn Capacitate: 6 camere duble
nn Program turistic în locuri istorice [i la monumente
de cult
nn Sucursala ACR faciliteaz` accesul la baze de trata -
ment pentru diverse afec]iuni

HOTEL ACR NEHOIUHOTEL ACR NEHOIU
nn Valoare turistic`: Masivul Penteleu [i lacul Siriu,
Vulcanii Noroio[i, Muzeul Chihlimbarului
nn Capacitate: 30 camere duble
nn Restaurant [i sal` conferin]e, 200 locuri
nn Parcare interioar`

MOTEL DE TRANZIT MOTEL DE TRANZIT ARADARAD
* * ** * *

SSEERRVVIICCII II   TTUURRIISSTTIICCEE  PPEERRFFOORRMMAANNTTEE
\\nn  bbaazzeellee  AACCRR  pprroopprrii ii

NONSTOP: INFORMA}II SUPLIMENTARE

la Compartimentul Turism ACR
tel 0213178251, 0745382719, 0212222222

e-mail travel@acr.roe-mail travel@acr.ro
sucursalele [i agen]iile jude]ene ACR
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CIRCUIT ELVE}IACIRCUIT ELVE}IA
11 AUGUST 201411 AUGUST 2014

nn 9 zile. Pre]: 480 euro/persoan`
nn 8 nop]i de cazare
nn transport autocar clasifica t
nn ora[e vizitate: Budapesta, Zurich, Geneva, Ber -

na, Lausanne, Montreux, Interlaken, Innsbruck, Vie -
na, Salzburg

PELERINAJ PELERINAJ 
LA LOCURI SFINTELA LOCURI SFINTE
TURCIA – CAPPADOCIATURCIA – CAPPADOCIA - 22 august - 10 zile.

Pre]: 350 Euro/persoan`.

nn transport cu autocar modern cu aer condi ]ionat,  
nn 9 nop]i de cazare la hoteluri de 3 [i 4 stele, cu

mic dejun [i 5 cine tip bufet
nn ghid român
nn se viziteaz`: TROIA, PERGAM , SMYRNA, EFES,

PAMUKKALE, CAPPADOCIA, CONSTANTINOPOL.

CIRCUIT TURISTICCIRCUIT TURISTIC
ROMÂNIA-GRECIAROMÂNIA-GRECIA

Plecare 20 August din Bucure[ti.  
Pre] 299 Euro + 100 lei.

nn Transportul cu autocarul clasificat 2* - 3*;
nn {ase nop]i cazare cu mic dejun la hoteluri de 3*;
nn Înso]itor de grup român [i preot înso]itor;
nn Transportul cu ferry-boat-ul pe insulele Corfu,

Aegina [i Evia.
nn Se viziteaz`: Catedrala Sf. Dimitrie - Biserica Sf.

Sofia - Complexul Monahal Meteora - M`n`stirea
Paliokstritsa - M`n`stirea Sf. Paraschevi - Palatul
Împ`r`tesei Elisabeta (Sissi) - M`n`stirea Sf.
Nectarie - Biserica Sf. Ioan Rusul - M`n`stirea Kato
Xenia - M`n`stirea Sf. Dionisie - M`n`stirea Efrem
Sirul.

turisticeofer te

VACAN}E DE VIS PRIN ACR
Oferta Carpatia Tour 2014Oferta Carpatia Tour 2014

|n sezonul estival, programe turis tice în premier`, în condi]ii de siguran]`,
confort, pentru toate exigen]ele

NONSTOP: INFORMA}II SUPLIMENTARE

la Compartimentul Turism ACR
tel 0213178251, 0745382719, 0212222222

e-mail travel@acr.roe-mail travel@acr.ro
sucursalele [i agen]iile jude]ene ACR
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LITORALUL ROMÂNESCLITORALUL ROMÂNESC

ll L a  M A M A I AL a  M A M A I A :: HOTELURILE ORFEU ***, 
COMAN  DOR **** [i  AMIRAL ****

ll La OLIMPLa OLIMP: : HOTELURILE AMFITEATRU ** [i 
PANORAMIC ** 

ll La La CAP AURORA:CAP AURORA: COMPLEXUL „ONIX-SAFIR”**

DELTA DUN~RIIDELTA DUN~RII

ll L a  L a  T U L C E A :T U L C E A :
HOTEL EGRETA*** 

STA}IUNI BALNEO-CLIMATERICESTA}IUNI BALNEO-CLIMATERICE
ll LACU S~RAT, BR~ILALACU S~RAT, BR~ILA:: HOTEL LACU S~RAT**,
HOTEL FLORA**, CAMPING LACU S~RAT**

ALTE ALTE 
ZONE TURISTICEZONE TURISTICE

ll La CLUJ-NAPOCALa CLUJ-NAPOCA: : 
HOTELURI: BIANCA *** 
BEL  VE DERE ***, SPORT ** [i 
RADU **; CAMPINGUL 
F~GET **
ll DEVA:DEVA: HOTEL SARMIS*** ,

HOTEL DEVA*** 
ll DROBETA TR. SEVERIN:DROBETA TR. SEVERIN:

HOTEL TRAIAN**
ll IA{I:IA{I: HOTEL MOLDOVA*** 
ll BR~ILA:BR~ILA: HOTEL TRAIAN** 

turisticeofer te

UNITA TURISMUNITA TURISM
HOLDING 2014HOLDING 2014

reduceri de pre] la cazarereduceri de pre] la cazare
pen tru membrii ACR pen tru membrii ACR 
în 20 lo ca]ii turistice propriiîn 20 lo ca]ii turistice proprii25 %25 %

PREMIER~ 2014!

PENTRUPENTRU
MEMBRI I  ACR !MEMBRI I  ACR !

„PARALELA 45“ ofer` cu discount:„PARALELA 45“ ofer` cu discount:

pp vacan]e în str` in`tate; 
pp vacan]e în România; 
pp in co ming, croaziere; 
pp rezerv`ri hoteliere în ]ar` [i str`in`tate;

NONSTOP: INFORMA}II SUPLIMENTARE

la Compartimentul Turism ACR
tel 0213178251, 0745382719, 0212222222 

e-mail travel@acr.roe-mail travel@acr.ro
sucursalele [i agen]iile jude]ene ACR

Paginile cu oferte turistice au fost realizate de 
Mirela TUDOR
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Automobil Clubul Român î[i poateAutomobil Clubul Român î[i poate
confrunta, în orice moment, dateleconfrunta, în orice moment, datele
pro priei experien]e cu cele ale celorpro priei experien]e cu cele ale celor
mai puternice cluburi automo bilis mai puternice cluburi automo bilis --
tice din lume, cu care împarte rela]iitice din lume, cu care împarte rela]ii
de parte neriat, în ceea ce privescde parte neriat, în ceea ce privesc
serviciile, avantajele [i faci lit`]]ileserviciile, avantajele [i faci lit`]]ile
oferite mem brilor asocia]iei noastre.oferite mem brilor asocia]iei noastre.

Automobil Clubul Român este recunoscut în
toate mediile automobilistice europene, prin modul
în care ap`]r` interesele majore ale membrilor s`i,
inclusiv prin calitatea serviciilor oferite acestora.
Asocia]ia noastr` dispune de un sistem propriu
privind consultan]a juridic`, medical`, auto [i
turistic`, cu titlu de gratuitate pentru membri, la
nivelul fiec`rei sucursale [i agen]ii ACR jude]ene.
Consilierea membrilor vizeaz` probleme diverse [i
complexe pentru prevenirea dificult`]ilor care pot
ap`rea din clipa în care ace[tia se urc` la volan.

Serviciile de asisten]` rutier` auto oferite
membrilor ACR [i ai cluburilor partenere din
str`in`tate, sunt reconfirmate, an de an, prin ob -
]inerea [i men]inerea unui sistem de management
al calit`]ii, consolidându-[i, astfel, titulatura de
lider, în acest domeniu, în România. Automobil

Clubul Român opereaz` cu propria flot` modern`
de asisten]` rutier`, atât în ceea ce prive[te de -
panarea autovehiculului, cât [i pentru transportul
acestora, lucru care arat` o siguran]` cert` a auto -
vehiculelor transportate [i a bunurilor din acestea.
Pe lâng` toate acestea, ACR ofer` [i servicii de
asisten]` medical`, bilete de avion, autovehicul
la schimb, asisten]` de c`l`torie a pasagerilor
im plica]i în evenimente rutiere, coordonarea pro cu -
r`rii pieselor de schimb [i echipamentelor nece -
sare repar`rii
autove hicu le -
lor.

Automobi l
Clubul Român
se poate l`uda
cu o baz` pro -
prie de turism
pentru mem bri
s`i, ceea ce
constituie un
temei solid,
mai ales c` nu
multe cluburi
auto la nivel
mondial se pot
mândri cu a se -

Servicii, avantaje [i facilit`]i ACR, Servicii, avantaje [i facilit`]i ACR, 
la nivelul celor mai puternice la nivelul celor mai puternice 

cluburi auto din lumecluburi auto din lume

asocia]iev ia ]a  de
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menea avantaje. Pe lâng` toate aceste loca]ii
turistice proprii ACR, oferim o bogat` ofert` de
turism intern [i extern, cu tarife competitive [i
garan]ia calit`]ii serviciilor.

Asocia]ia noastr` elibereaz` documente in -
ter na]ionale, în exclusivitate, cum sunt Per -
misul Inter na ]ional de Conducere [i Carnetul
de Trecere prin Vam`. Permisul de Conducere
Interna]ional este un document tradus în 7 limbi de
circula]ie Inter na]ional` [i se elibereaz` în baza
Permisului Na ]io nal de Conducere, care se pre -
zint` împreun` cu acesta organelor de poli]ie la
solicitarea acestora. Carnetul de Trecere prin
Vam` este un document obligatoriu la grani]a a
numeroase state, mai ales din Orientul Mijlociu [i
Apropiat, fiind un titlu de import temporar care
scute[te de plata taxelor vamale [i de import ale
autovehiculului pentru care a fost eliberat. Tot -
odat` prezint` o garan]ie inter na ]io nal` c` taxele
guvernamentale [i vamale soli citate vor fi pl`tite.

De asemenea, ACR pune la dispozi]ia mem -
brilor s`i programul interna]ional de

discoun t-uri „Show Your Card!“, care ofer` o
larg` gam` de beneficii, în cele mai variate
domenii: res tau rante [i hoteluri, muzee, parcuri de
distrac]ie, obiective turistice [i istorice, închirieri de
auto vehicule, magazine, etc.  Toate acestea doar
prin prezentarea cardului de membru ACR valabil.

Ca Autoritate Sportiv` Na]ional` (ASN) în do -
meniul automobilismului [i kartingului sportiv, ACR
ofer` membrilor asocia]iei posibilitatea de a-[i
manifesta virtu]ile sportive, organizând, în fiecare
an, competi]ii pentru licen]ia]i [i debutan]i. Voca]ia
automobilistic` se transform`, tot mai mult în ]ara
noastr`, într-un hobby elitist, iar Automobil Clubul
Român este cel care îi d` „seva necesar`”.

Pe lâng` toate acestea membrii ACR pot be -
neficia [i de servicii de inspec]ie tehnic` periodic`
în sta]ii proprii, dar [i prin partenerii no[tri, apelând
cea mai apropiat` sucursal` ACR.

Florin JUMUG~

asocia]iev ia ]a  de

To]i cei care doresc reînnoirea
calit`]ii de membru al Automobil Clubului
Român sau pentru a deveni membri noi
al Asocia]iei trebuie doar s` solicite
acest lucru pe site-ul www.acr.ro,
sec]iunea „Dori]i s` deveni]i membru
ACR?”, la sucursalele [i agen]iile ACR
teritoriale, precum [i la Administra]ia
Central` ACR, la telefon 021/317.82.51,
sau la e-mail membrii@acr.ro. Iar
pentru optimizarea rela]iei între dum -
neavoas tr` [i ACR, pute]i stabili data [i
ora la care un angajat al nostru s` fie la

domiciliul dumneavoastr`.
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interna]ional`leg i s la ] ie

Pe lâng` toate preg`tirile concediului, nu uita
c` trebuie s` ai grij` [i de ma[ina ta. Compania
Na]ional` de Autostr`zi [i Drumuri Na]ionale din
România a început, înc` din anul 2013, extinderea
sistemului de
monitorizare a
traficului rutier,
supl imentând
num`rul came -
relor fixe [i mo -
bile care „veri -
fic`” toate auto -
mobilele din
trafic, cu privire
la existen]a unei
roviniete vala -
bile. În perioada estival`, sucursalele
[i agen]iile ACR teritoriale v` stau la
dispozi]ie pentru a v` oferi rapid
solu]iile de care ave]i nevoie, inclusiv
pentru cump`rarea rovinietei.

C`l`torind pe arterele de circula]ie
ale ]`rilor euro pene, cu autoturismul
propriu, trebuie s` ne a[tept`m, ca [i
în România, la plata unor taxe, chiar
dac` vorbim de viniete s`pt` mânale,
taxe de tu ne luri, poduri ori pentru
plata parcurgerii unor por]iuni de
autostrad`. Aceste cheltuieli pot s`
devin` destul de mari dac` se
parcurg distan]e lungi.

În Elve]ia, spre exemplu, vinieta pe un an de
zile cost` în jur de 33 de Euro, în timp ce în

Ungaria se pl`te[te o tax` mult mai mare, de peste
150 Euro. În Italia [i Fran]a, la punctele de taxare,
pentru parcur gerea a 100 km de autostrad`,
conduc`torul auto trebuie s` scoat` din buzunar

circa 5 euro. Pre]urile exacte pot fi
g`site pe internet. Vinietele pentru
Austria, Ungaria sau Bulgaria
trebuie pl`tite în avans cu prima
ocazie (de obicei la vam` sau la
primele benzin`rii întâlnite) [i
trebuie lipite pe interiorul par -
brizului (în unele ]`ri chiar trebuie
s` [tii unde trebuie lipit` „bulina”

vinietei). De asemenea, taxele pl`tite în func]ie de
distan]a parcurs` se pl`tesc la punctele de intrare
sau de ie[ire de pe autostrad`, ori la accesul în
tunele, poduri, trec`tori. Bineîn]eles, plata se
poate efectua cu numerar sau cu cardul.

Dac` totu[i, primi]i amend` pentru circula]ia pe
drumurile Europene, trebuie s` [ti]i c` aceasta se
poate ridica mai mult decât costul sejurului în sine.
V` inform`m c`, în Austria, amenda este de 300
Euro, în timp ce în Slovenia po]i pl`ti chiar [i 800
de Euro.

Totu[i, dac` nu dori]i s` pl`ti]i viniete, mai
exist` formula de circula]ie pe drumurile la care nu
se solicit` viniete. Cum [tim care sunt acestea?
Setând GPS-us pe drumuri f`r` taxe.

Florin JUMUG~

Ce pl`tim când circul`m \n Europa Ce pl`tim când circul`m \n Europa 
cu automobilul ?cu automobilul ?
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Cupa României 2014 
la Timi[oara

Comisia Jude]ean` de Automobilism [i Karting
ACR Timi[ [i Sucursala ACR Timi[ a organizat, în
week-end-ul 12 – 13 iulie, Cupa României la
auto mobilism, prin reluarea unei vechi tradi]ii
ACR. Aceast` competi]ie s-a desf`[urat pe
parcursul a dou` zile, cu startul de la Timi[oara.
Totodat`, s-a desf`[urat [i tradi]ionalul Raliu al
Banatului, aflat la cea de-a 27 edi]ie.

Organizatorii au introdus dou` sec]iuni de
concurs: Classic Car (pentru ma[inile ne -
preparate) [i Rally Sprint (destinat auto mobilelor
preparate pentru VTM). Competi]iile din cadrul
Cupei României vor fi arbitrate doar de oficiali
din cadrul colegiului de Arbitri ACR Timi[,

licen]ia]i de ACR ca Autoritate Sportiv` Na]ional`
atribuit` de FIA. Cei 34 de arbitri [i comisari
sportivi, între care 11 arbitri in terna]ionali, au fost
ajuta]i de un corp de voluntari. Echipajele de
pilo]i au venit din toate col]urile ]`rii.

Campionatul Na]ional 
de Îndemânare Auto 2014, 

a ajuns la a 4-a etap`
Campionatul Na]ional de Îndemânare Auto,

edi]ia 2014, se desf`[oar` sub egida Automobil

Clubului Român [i este organizat de GT Auto Club
Sportiv Bucure[ti. Primele 4 etape au avut loc la
Bucure[ti, Ploie[ti, Br`ila [i Foc[ani. Acest pres ti -
gios concurs de îndemânare auto se bucur` de o
îndelungat` tradi]ie [i o deosebit` audien]` în
rândul pilo]ilor consacra]i [i a debutan]ilor în
automobilismul sportiv.

Acest campionat se adreseaz` tuturor pasio -
na]ilor de automobilism sportiv, de la cei mai tineri
pilo]i, participan]i la grupa Juniori, pân` la cei
avansa]i, care pot dep`[i 60 de ani.

Automobil Clubul Român a fost prezent, în
toate zilele competi]iei, pentru sus]inerea activi -
t`]ilor consacrate „Decadei Mondiale a Siguran]ei
Rutiere 2011 – 2020” [i Campaniei Na]ionale de
Educa]ie Rutier` „O Secund` pentru Via]a Ta”,
organizat` de Automobil Clubul Român sub egida
Funda]iei FIA.

Clasamentul dup` 4 etape a Campionatului
Na]ional de Îndemânare poate fi consultat, acce -
sând site-ul www.gtautoclub.ro . 

Etapa a 5-a va avea loc la Constan]a în perioada
2 – 3 august 2014.

Raliul Frumuse]ii 2014,
edi]ia a XVIII-a

Cele mai pricepute [oferi]e din jude]ele ]`rii [i-
au etalat valen]ele sportului cu motor, mai ales în
ceea ce prive[te îndemânarea la volan, în data de

SS pp oo rr tt uu ll   aa uu tt oo mm oo bb ii ll ii ss tt ii cc   pp rr ii nn
AA CC RR ,,   cc aa   AA uu tt oo rr ii tt aa tt ee   SS pp oo rr tt ii vv `̀

NN aa ]] ii oo nn aa ll `̀   (( AA SS NN ))
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7 iunie 2014 cu ocazia prestigiosului Raliu al Fru -
muse]ii, ce s-a desf`[urat pe traseul Deva – Hune -
doara – Sântuhalm – Simeria – Uroi – Rapoltu
Mare – Geoagiu B`i.

Aceast` competi]ie automobilistic`, aflat`
deja la cea de-a XVIII-a edi]ie, dedicat` exclusiv
femeilor, a fost organizat`, ca în fiecare an, de
Automobil Clubul Român Sucursala Hunedoara
[i Clubul Sportiv Auto-Karting Deva. {i de data
aceasta, raliul s-a desf`[urat sub egida
Campaniei „Deceniul Mondial al Siguran]ei
Rutiere 2011 – 2020”, de reducere a acci den -
telor rutiere pe plan mondial, ini]iat` de Or -
ganiza]ia Na]iunilor Unite.

Constan]a Ro[ca, al`turi de copilotul Adriana
Moise, a triumfat [i la edi]ia din acest an, fiind cel
mai rapid echipaj din cele participante, experien]a
spunându-[i cuvântul. Pe locurile urm`toare s-au
situat echipajele Lavinia L`zar – Ioana Maria
Br`net [i Ramona Copoceanu – Maria Liana {taier.
Pe locul patru s-a situat echipajul Marcela
Brându[a – Mihaela Poenar, care a ocupat [i locul
I la clasa 3.

Râvnitul titlu de Miss „Raliul Frumuse]ii 2014” a
fost cucerit de Diana Alexandra Nicu]a. Cel mai
bun copilot a fost desemnat` Geanina Marinela
Vesa, iar cea mai cochet` ma[ina a fost o Honda
Civic, apar]inând Ramonei Copoceanu.

Acest minunat Raliu al Frumuse]ii a ajuns la
„majoratul” binemeritat, confirmând, de fiecare
dat`, audien]a de care se bucur`, atât din partea
spectatorilor cât [i a num`rului de participante.

Sucursala ACR Hunedoara [i Clubul Sportiv
Auto-Karting Deva, va organiza, în data de 13 iulie
2014, Cupa VTM H`[dat, ce se desf`[oar` în
cadrul Campionatului Jude]ean de Automobilism
[i Karting Hunedoara.

Etapa a 3-a 
a Campionatului Na]ional

de Rally Sprint 2014
În data de 21 iunie 2014, s-a desf`[urat etapa

a 3-a, a Campionatului Na]ional de Rally Sprint,
competi]ie ce a avut loc, de data aceasta la Carei,
loca]ie care a bucurat pe to]i sportivii prezen]i.

Aceast` competi]ie, aflat` la cea de-a IX-a edi]ie,
a fost organizat` de Automobil Clubul Român
Sucu sala Satu Mare [i Clubul Sportiv Rider’s Satu
Mare.

Aceast` rund`, care s-a bucurat de un real
succes, a fost urm`rit` de mii de spectatori din
ora[ul Carei [i nu numai. Au participat peste 60 de
pilo]i licen]ia]i [i debutan]i din mai multe mu -
nicipii [i ora[e ale ]`rii: Satu Mare, Baia Mare, Dej,
Livadia, Oradea, Carei, Marghita, Sânmartin. De
asemenea au concurat [i pilo]i din Ungaria, Italia [i
Germania.

Între man[ele de concurs, spre satisfac]ia spec -
tatorilor, au fost demonstra]ii de derapaj controlat.
Fiecare câ[tig`tor de la clasele de concurs a primit,
pe lâng` cupe, diplome [i medalii, punctele care li
se cuvin conform regulamentului.

Urm`toarea etapa va avea loc în Municipiul
Satu Mare în data de 26 iulie.
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Clasamentul pe clase de concurs este:
Grupa JN.1: locul 1 – David Tar a 12 ani (Baia

Mare, Suzuki Swift), locul 2 – Balazs Pintye 12 ani
(Satu Mare, Honda), locul 3 – Leontin Iocsak 13
ani (Livada, Suzuki);

Grupa JN.2: Alex Balogh 16 ani (Satu Mare,
Peugeot), Lauren iu Kira 17 ani (Satu Mare,
Honda), Sergiu Tirpe 18 ani (Oradea, BMW);

ON.1: Ioan Iocsak (Livada, Suzuki), Tiberiu
Fustos (Dej, Mitsubishi), Andrei Fustos (Dej,
Mitsubishi);

ON.2: Doru G`vru (Oradea, Ford Fiesta), Peter
Havrilla (Baia Mare, Opel Astra), Dumitru Popa
(Sânmartin, Ford Puma);

ON.3: Levente Kovacs (Satu Mare, BMW),
Mircea Fanatan (Baia Mare, Mazda MX5), Gabor
Major (Carei, BMW);

OOP.1: Andrei Uram (Oradea, Mazda 323),
Ferenc Kui (Satu Mare, Honda), Richard Majer
(Satu Mare, Honda);

OOP.2: Ioan Tîrpe (Oradea, BMW), Florin
Stecka (Satu Mare, BMW), C`t`lin Farc`u (Satu
Mare, BMW);

OPEN: Ioan Tîrpe (Oradea, BMW), Doru G`vru
(Oradea, Ford Fiesta), Florin Stecka (Satu Mare,
BMW).

ROMANIAN BAJA 2014
În perioada 13 – 15 iunie, Comisia Na]ional` de

Automobilism [i Karting ACR, Sucursala ACR Mara -
mure[, împreun` cu organizatorul evenimentului
Team Dakar România au transformat Romanian
Baja într-un spectacol deosebit, f`când posibil ca
acest` etap`, pentru a doua oar` în România, s`
aib` loc în jude]ul Maramure[, promovând astfel
aceast` zona turistic` a României [i, de asemenea,
s` ridice acest jude] pe harta mondial` a auto -
mobilismului sportiv.

Romanian Baja 2014 a fost etap` de Campio -
nat European de Rally Raid, aliniind la start echi -
paje din România [i din alte ]`ri.. Traseul de circa
85 km dintre sta]iunea montan` Cavnic [i Mara,
le-a dat de furc` participan]ilor, chiar dac` zona
Maramure[ului exceleaz` prin superbele peisaje.

Evenimentul a vizat sportivii de rally-raid [i off-
road, chiar [i concuren]i care au în dotare un
moto-quad, capabili s` parcurg` un traseu variat,
pe toate tipurile de teren: drumuri forestiere, tre -
ceri prin p`dure, pe câmp deschis, prin vaduri cu
ap` curg`toare, etc.

Startul festiv al evenimentului a fost dat în Pia]a
Millenium a Municipiului Baia Mare de c`tre oficia -

lit`]ile acestui jude]. 
Etapa a fost compus` din 4 probe speciale:

PS1, Cavnic – Izvoare; PS2, Satu Nou de Jos –
jud. S`laj; PS3 (Cavnic – Mara vechiul traseu
Dakar); PS4, Cavnic – Mara.

Podiumul Romanian Baja 2014 este urm`torul:
1. Horea Chirhut / Iordache Viorel
2. Rusu Adrian / Bogdan Rotar
3. Bodea Paul / Bodea Ioana

Bucharest Classic 
Car Show 2014

„Auto Total Business Show“, cel mai mare
eveniment dedicat pieselor [i accesoriilor auto din
România, a avut ca scop de a inova [i modela viitorul
\n industria [i serviciilor auto, precum [i cunoa[terea
civiliza]iei automobilului în ]ara noastr`.

În cadrul eve ni mentului Auto Total Business
Show, ce a avut loc în com plexul expozi]ional
Romexpo, în pe rioada 14 – 15 iunie 2014, a fost or -
ga nizat` expozi]ia cu ma[ini de epoc` „Bucharest
Classic Car Show”. Acest remarcabil eveni ment a
fost organizat de Clubul Vehiculelor de Epoc` în
colaborare cu Automobil Clubul Român. Este de
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remarcat faptul c`,
au fost expuse
peste 40 de auto -
vehicule de epoca,
sosite din toate
col]urile României,
toate aflate în stare
perfect` de func]io -
nare.

Colec]ionarii [i
pasiona]ii de auto -
mobile de epoc` au
putut admira ade -
v`rate repere de civiliza]ie [i cultur` care au tra -
versat peste un secol de la apari]ia „Zeului
Automobil” pe mapamond.

Automobil Clubul Român a fost reprezentat
printr-un stand reprezentativ, atât în ceea ce
prive[te paleta larg` de servicii, avantaje [i facilit`]i
puse la dispozi]ia membrilor ACR, cât [i a
momentelor semnificative ale existen]ei de 110
ani a Asocia]iei noastre, fiind printre primele 10

cluburi auto centenare din Europa [i în primele 14
cluburi auto centenare din lume.

Peste 33.000 de vizitatori au interac]ionat cu
peste 80 de expozan]i pe durata celor dou` zile
ale expozi]iei auto. Este de remarcat, cu titlu de
excep]ie c`, Auto Total Business Show 2014 a fost
gazda singurului simulator de Formula 1 din lume.

Florin JUMUG~

2014. Un an al performan]ei ACR \n domeniul serviciilor oferite membrilor Asocia]iei.
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redac]ieipo[ ta

Despre prostie [i profesiunea de
a deveni prost s-a scris mult. Ro -
mane, schi]e, maxime. Eroul scrii -
torului englez Oscar Wilde, autor al
unor celebre comedii de moravuri, îi
invidia pe oameni pentru tot ceea
ce nu [tiau, admirând prostia. Am
citit, cu ani în urm`, cartea antro -
pologului Martin Page „M-am ho -
t`rât s` devin prost”, în care per -
sonajul, dup` ce f`cea pe de[teptul
ca s` parvin`, iar alte ori, s` poat`
[terpeli orice, s-a hot`rât s` devin`
prost, ca s` scape basma curat`, zi -
cea el, între „prietenii” de teapa lui.

Am cunoscut un asemenea spe -
ci men uman, pentru c` nu era un
cameleon pentru a se adapta la me -
diu. Exact personificarea erou lui lui
Martin Page. Dup` ce a pozat în
„de[tept”, ca s` ias` în lume,
face acum pe „prostul”.
Este o idee de[teapt`,
pen tru c` în lu mea
în care tr` ie[te el,
în particular, de[ -
tept`ciunea era un
handicap. {i mai
zice c` este mai avantajat
s` fac` pe prostul, de -
ghizându-[i de[tep t`ciu -
nea, c`ci [i în cele sfinte se
spune „ferici]i cei s`raci cu
duhul”, r`s t`lm`cind, în
microence falul s`u, pre -
cep tele biblice. Pân` [i
celor din jurul lui, din
familie mai ales, unii chiar ]i -
nând în mâini balan]a zeului
drep t`]ii, le-a infuzat „cultul pros -
tului”, precum chipul lui Ianus cel cu
dou` fe]e, una simbolizând ade v`rul
iar alta minciuna. A fi prost, pro -
pagând pe toate undele prostia [i
minciuna, din interese meschine,
po]i produce mai mult` pl`cere în
ju rul celor de teapa ta, decât în jugul
de[teptului.

De[tept`ciunea a devenit un
handicap, o boal` în evolu]ia lui.
Mai ales când s-a asociat cu alcoolul
[i de când a aflat c` acest drog vine

din preistoria omenirii [i a câ[tigat
mai mul]i adep]i decât toate cultele
religioase la un loc. Be]iv`nia s-a
transformat, în capul lui, într-o alt`
profesiune de credin]`, consagvin`
cu prostia. Iar be]iv`nia nu face cas`
bun` cu de[tept`ciunea, cu atât mai
mult cu inteligen]a, de care, de fapt,
l-a ferit Dumnezeu pe personajul de
care vorbim. La be]ie nu mai e[ti
obligat s` gânde[ti, fiind dezinhibat
sub spectrul prescrip]iei sociale [i
nimeni nu o poate considera o boa -
l`. Lipsa de de[tept`ciune, adic`
prostia, nu au rezervate cure de în -
s`n`to[ire, pe când alcoolul da, mai
ales c` el hot`r`[te dac` po]i deveni
be]ivan. El a ales bine, deci: aso -

cierea prostiei cu alcoolul, care
s`-i propulseze ho]ia, s`-i
jus  tifice tâmpenia, stu pi di ta -
tea, imbecilitatea, a fla te în
aceea[i matc` a dezu ma ni -
z`rii. De la alcool, la is pi tele

Evei, n-a fost, ni cio  dat`,
mai mult decât un
pas.
A venit vremea când

„de[tept`ciunea” de a
fura tot ce a putut în

decurs de mai mul]i ani,
când metehnele ca me -
leonice [i când des` vâr -

[irea chipului lui Ianus, au
ie[it la lumin`, per sonajul

nos  tru a început s`-[i exerseze ca -
lit`]ile de a face pe prostul. N-a furat
un automobil c`ci i-a fost pus pe
tav`, nesocotind actele de pro ve ni -
en]`; n-a „evaporat” un atelier ser -
vice din patrimoniul institu]iei c`ci
acesta a fost achitat, chipurile, pe
chitan]e care, [i ele, s-au „eva po -
rat”; n-a devalizat unitatea de nu -
 meroase activit`]i specifice de aso -
cia  ]ie, confiscându-le în propria
ogra  d`, c`ci ele, zice el, în exersarea
prostiei lui, au sucombat de la sine;
[i-atâtea! [i-atâtea, înc`! La orice în -
trebare a celor în drept s-o fac`,
acesta a f`cut pe „prostul”. A în -
demnat [i pe al]ii, intervieva]i, s`

fac` pe „pro[tii”.
Personajul nostru, hot`rându-se

s` devin` prost, chiar a devenit
prost. Un clasic al scrisului ro mâ -
nesc, spunea c` prostul, adâncindu-
[i handicapul moral, este [i tont. Iar
de[tept`ciunea, f`r` suport real [i
de durat`, inclusiv pe circum volu -
]iunile cerebrale [i prin indiferen]a
mediului social, devine prostie. El
[i-a exersat-o înc` din primele clase
de [coal`, când, tont fiind în
accep]iunea clasic`, n-a înv`]at
m`car s` scrie. Nu f`cea distinc]ia
între literele mari [i cele mici ale
alfabetului. Cum, nici ast`zi, extra -
polând, nu distinge între bine [i r`u,
între cinste [i ho]ie, între omenie [i
neomenie? Face, îns`, distinc]ia
între „de[teptul deghizat” [i pros -
tie. N-am putut crede c` ro manul lui
Martin Page „M-am hot`rât s` de -
vin prost” nu este o fic]iune. El
poate fi înscris în fi[a bibliografic` a
celor care î[i propun s` devin`
pro[ti. Dar vorba celebr` a altui per -
sonaj de factur` hiper bolic`: „Sunt
într-o lume de rahat, dar sunt viu”.
Iat` optimismul de[teptului deghi -
zat în prost. El are dou` fe]e, dar nu
are obraz.

P.S.: Revista consider` un
gest onest publicând însem -
n`rile de mai sus, cu sintagma,
adeseori uzitat` în publicistic`,
precum c` „orice asem`nare cu
persoane în via]` nu este
întâmpl`toare!”
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În ACR e[ti într-o mare familie! 
Fii cu noi [i vei beneficia 

de toate aceste oferte. Meritq!
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~, 
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;
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 acesta,

a unui membru ACR nou;
Oferta 17: REDUCERE CU 15% pentru fiecare membru de familie adus în asocia]ie;
Oferta 18: Servicii în BAZA TURISTIC~ ACR: Hotelul Nehoiu, Hotelul Alba Iulia, Motelul Ol`ne[ti, Motelul 

de tranzit Arad, Hotelul Plutitor din Delta Dun`rii;
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 asocia]ie, reducere cu 10% a cotiza]iei;
Oferta 27: asigur`ri tip RCA, CASCO, locuin]e [i bunuri; sprijin în recuperarea daunelor 
Oferta 28: emitere ROVINIETE; 
Oferta 29: PARCARE, GARARE, ÎN SPA]II ACR, UTILIZARE POLIGON pentru perfec]ionarea conducerii auto;
Oferta 30: PROCURAREA de piese [i echipamente auto la tarife avantajoase etc.
Oferta 31: COMBUSTIBILI AUTO CU DISCOUNT prin MOL România;
Oferta 32: SERVICE AUTO PRIN CARFIX TEAM;
Oferta 33: Dup` o vechime de doi ani consecutivi ca membru ACR, se adaug`, în plus, urm`toarele servicii,

avantaje [i facilit`]i (potrivit categoriei PREMIUM):
n Înc` o DEPANARE gratuit`;
n Înc` un TRANSPORT gratuit;
n DISTINC}IA „CONDUCERE AUTO EXEMPLAR~”;
n CREDITARE ÎN CAZ DE INCIDENT AUTO ÎN ROMÂNIA – 300 euro.

Oferta 34: 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;
n Num`r nelimitat de Consultan]e gratuite: juridice, auto, turistice, medicale, în domeniul
auto mobilismului;

Oferta 35: Organizarea de reuniuni de familie sau profesionale în re]eaua de hoteluri ACR
Oferta 36: Consultan]` în ob]inerea „C`r]ii de Salvare la Bord”.
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