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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  
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ed i to r ia lau to tu r i sm

Sunt îndrept`]it, cred, s` afirm, printr-o sintagm`
[oc, c` secolul XXI „va fi sau nu va fi” decât în
m`sura amelior`rii siguran]ei rutiere. Pe mapamond
exist` peste un miliard de autovehicule, iar extin -
derea lor este exponen]ial`. Avertismentul Organiza -
]iei Mondiale a S`n`t`]ii, potrivit c`ruia, dac` nu se
adopt`, în toate ]`rile, ac]iuni energice pentru
impunerea normelor rutiere [i responsabilizarea în
reducerea acciden te lor rutiere, cazuistica mortalit`]ii
pe [osea va urca pe locul trei în lume fa]` de locul
[apte la începutul acestui deceniu. În primii cinci ani
ai „Decadei Mondiale a Siguran]ei Rutiere 2011 –
2020”, defi nit` de ONU ca strategie universal`, au
murit, în medie anual în accidente rutiere, 1,3 mi -
lioane de persoane. În România, potrivit unor date
statistice, în acest interval, au decedat peste 10.000
de persoane, iar aproape 50.000 au fost r`nite grav
[i au r`mas cu sechele pe via]`, ]ara noastr` men -
]inându-se în fruntea clasamentului negativ la nivel
european.

Având în vedere valoarea negativ` a parame -
trilor prezenta]i mai sus, Automobil Clubul
Român a lansat, în septembrie 2014, campania
#SEAT BELTB00BING, pentru responsabilizarea pur -
t`rii centurii de siguran]`, campanie na]ional` care
s-a bucurat de o imens` audien]` pe plan na]ional
[i interna]ional, fiind preluat` de mass-media [i on-
line, pe aproape toate continentele, prin sute de mii
de vizualiz`ri. Spre satisfac]ia [i onoarea Automobil
Clubului Român, la 7 mai 2015, în reuniunea anual` a
Federa]iei Interna]ionale a Automobilului Re giu nea I,
în prezen]a Pre[edintelui acestei organiza]ii mon dia -
le, acreditate la ONU, Asocia]iei noastre i-a fost con -
ferit „Premiul I pentru Inova]ie în Siguran]a Rutier`”.

Datele statistice pun în eviden]` c`, în ultimii ani,
pasagerii reprezint` o categorie de persoane cu
vulnerabilitate foarte ridicat` (decese, r`niri grave)
datorit` nefolosirii centurii de siguran]` în cazul
coliziunilor dintre vehicule sau diferite obstacole, al

derap`rilor, r`sturn`rilor acestora. Este semnificativ
[i faptul c`, fe meile reprezint` ast`zi, peste 30%
dintre posesorii de permis auto în România, precum
[i o pondere sem nificativ` pe planul consecin]elor
mortalit`]ii rutiere, acesta a fost motivul pentru care
campania noastr` s-a adresat acestora.

Noul premiu interna]ional acordat recent în sigu -
ran]a rutier` nu reprezint` un debut pentru Auto -
mobil Clubul Român ca principal actor în acest do -
meniu pe plan european. Conceptul egalit`]ii de
[an se pe [osea, al dreptului fundamental al sigu -
ran]ei rutiere, al umanismului în reducerea riscului
rutier, ca valori supreme promovate cu insisten]` [i
spirit inovativ de ACR, i-a adus Asocia]iei, în anul
2007, „Premiul de Excelen]` în Siguran]a Rutier`” al
Comisiei Europene, iar în anul 2008, „Premiul FIA
pentru Ap`rarea Intereselor Automobili[tilor”.
Totodat`, în 2014, Funda]ia FIA [i Automobil Clubul
Român au lansat în România Campania Na]ional`
„O Secund` pentru Via]a Ta”, având ca ]int`
formarea compor tamentului rutier preventiv în
rândul copiilor de la 6 la 14 ani.

Complet`m, în acest context, inclusiv promovarea
recent` a „C`r]ii de Salvare la Bord” [i testele auto
pe Google Street View, ca instrumente majore de
siguran]` [i educa]ie rutier`.

Premiul I pentru Inova]ie în Siguran]a Rutier`,
acordat Automobil Clubului Român situeaz` aso -
cia]ia noastr` pe un loc onorant în rândul celor peste
200 de cluburi automobilistice din cadrul FIA. El nu
reprezint` un punct terminus, ci doar un mo ment
dinamic al brand-ului ACR, de redescoperire, în con -
tinuare, a voca]iei automobili[tilor români pentru
ap`rarea vie]ii pe [osea, într-o ordine euro pean` [i
mondial`.

Constantin NICULESCU
Pre[edintele 

Automobil Clubului Român

AUTOMOBIL CLUBUL ROMÂN, ACTORAUTOMOBIL CLUBUL ROMÂN, ACTOR
PRINCIPAL |N INOVA}IA SIGURAN}EIPRINCIPAL |N INOVA}IA SIGURAN}EI
RUTIERE RUTIERE LA NIVEL EUROPEANLA NIVEL EUROPEAN



Anul acesta, premiul FIA
pentru inova]ie rutier` a fost
acordat Automobil Clubului
Român, pentru campania
#seatbeltb00bing.

Lansat` la 1 septembrie 2014,
campania de siguran]` rutier` a
avut drept scop con[tientizarea
automobili[tilor [i a pasagerilor
din autovehicule asupra impor -
tan ]ei utiliz`rii centurilor de sigu -
ran]`.

În anul 2013, în România se
înregistra cel mai mare num`r de
decese, din toat` Uniunea Euro -
pean`, rezultate ca urmare a
producerii accidentelor rutiere: 93
de persoane decedate raportate
la un milion de locuitori.

Ca urmare, Automobil Clubul
Român a dorit s` schimbe acest
lucru. Al`turi de compania de
publicitate Publicis România, a
lansat o inovativ` campanie de
siguran]` rutier`, total diferit` de
cele care au rulat pân` atunci.

Scopul campaniei este s` fac`
purtatul centurii de siguran]` un
fenomen greu de ignorat în me -
diul online, schimbând astfel un
comportament.

Principala provocare pentru
Automobil Clubul Român a fost
cum s` creasc` rata de purtare a
centurii de siguran]` în România,

unde foarte mul]i automobili[ti
ignor` acest lucru. Pentru a putea
lansa o campanie de succes,
mesajul a fost gândit astfel încât
s` poat` da centurii de siguran]`
o nou` dimensiune. În acest fel,
campania a fost structurat` pen -
tru a putea fi derulat` în mediul
online, pe un mesaj gândit a face
centura de siguran]` un lucru greu
de ignorat.

Ideea principal` a fost aceea de
a încuraja utilizatorii de internet
s` publice, utilizând re]elele so -

ciale, în principal Facebook, foto -
grafii în care ace[tia poart` cen -
tura de siguran]`, astfel încât
utilizarea acesteia s` devin` greu
de ignorat.

De asemenea, campania a fost
sprijinit` [i de un videoclip, care în
numai trei zile de la lansare a fost
vizionat de peste 97.000 de
utilizatori Youtube.

Succesul campaniei #seat -
beltb00bing a fost unul imens,
având în vedere faptul c` rata de
distribuire a mesajului a fost una
foarte mare, nu numai în Ro -
mânia, ci [i în alte 15 ]`ri de pe
patru continente.

La scurt timp dup` lansare,
campania ACR era discutat`
aproape în întreg mediul online:
televiziuni, posturi de radio, presa
online [i cea scris`, bloggeri [i
site-uri, au preluat [i publicat
mesajele campaniei. Mass-media
era al`turi de ACR în sprijinirea
acestei campanii, iar centura de
siguran]`, întradev`r, a devenit un
„accesoriu greu de ignorat”.

Aproximativ 7 milioane de
români, utilizatori de internet, au
recep]ionat mesajul campaniei,
gra]iei excelentei strategii de PR a
partenerului nostru Publicis Ro -
mânia. 

Inova]ia acestei campanii a
constat nu numai în strategia de
PR [i tehnologiile folosite, dar [i în
faptul c` a demonstrat o nou`
abordare a problematicii siguran -
]ei rutiere din România. Pentru
acest lucru, Federa]ia Interna]io -
nal` a Automobilului (FIA), a
acordat acest premiu Automobil
Clubului Român.

În competi]ia pentru acest
premiu, 6 cluburi automobilistice
na]ionale, dintre cele mai repre -
zentative din Europa, s-au înscris
cu excelente proiecte de siguran]`
rutier`, îns` numai unul a fost
câ[tig`tor: cel al Automobil Clu -
bului Român.

Alin DROSU n

ACR interna]ional

Premiul FIA pentru inova]ie înPremiul FIA pentru inova]ie în
siguran]a rutier` 2015 –siguran]a rutier` 2015 –
câ[tigat de c`tre ACRcâ[tigat de c`tre ACR
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document ACR

„CARTEA DE SALVARE 
LA BORD” [i „ORA DE AUR“

pentru protec]ia vie]ii

Este total eronat` p`rerea c`, în România, vino -
vat` pentru mortalitatea pe [osea, este infra struc -
tura ru tier`, mai ales lipsa de [osele moderne [i de
auto str`zi. Datele statistice pun în eviden]` pri -
mele trei cauze ale accidentelor rutiere [i
mortalit`]ii pe [osea: viteza excesiv`, conducerea

autovehiculului sub in fluen]a b`uturilor alcoolice
[i nepurtarea centurii de siguran]`. Detaliind
aceste idei pentru a rememora datele Consiliului
Europei, potrivit c`rora, dac` autovehiculele din
Uniunea European` ar circula cu o vitez` mai
redus` cu 1 km/h, decesele s-ar reduce, în medie

anual cu 10%. De ase menea,
este semnificativ  fap tul c`
12.400 cet`]eni de pe conti -
nen tul nostru implica]i în acci -
dente rutiere în 2012, tr`iesc
tocmai prin [ansa dat` de
centura de siguran]`. Iar în
ceea ce prive[te conducerea
sub influen]a b`uturilor alco -
olice, vom men]iona statisti -
cile mon diale care ne aver -
tizeaz` c` decesele vor sc`dea
cu 20% dac` pe mapamond
s-ar inter zice asocierea vola -
nu lui cu alco olul.

Automobil Clubul Ro mân,
ca asocia]ie a Socie t`]ii
Civile, a ini]iat în ultimul

Automobil Clubul Român s-a afirmat tot mai multAutomobil Clubul Român s-a afirmat tot mai mult
dup` lansarea, la 3 martie 2010, de c`tredup` lansarea, la 3 martie 2010, de c`tre
Organiza]ia Na]iunilor Unite a Deceniului MondialOrganiza]ia Na]iunilor Unite a Deceniului Mondial
al Siguran]ei Rutiere, ca factor de ini]iativ` în con al Siguran]ei Rutiere, ca factor de ini]iativ` în con --
ceptualizarea fenomenului preven]iei accidentelorceptualizarea fenomenului preven]iei accidentelor
rutiere. De[i num`rul de 6,8 milioane de [oferi fa]`rutiere. De[i num`rul de 6,8 milioane de [oferi fa]`
de totalul popula]iei României, era în anul 2012, celde totalul popula]iei României, era în anul 2012, cel
mai redus de pe continent, ca procent, în schimb înmai redus de pe continent, ca procent, în schimb în
ceea ce prive[te decesele survenite în accidenteleceea ce prive[te decesele survenite în accidentele
rutiere, ]ara noastr` se situa pe primele locuri înrutiere, ]ara noastr` se situa pe primele locuri în
Uniunea European`. În acest an de referin]`, înUniunea European`. În acest an de referin]`, în
Europa [i-au pierdut via]a pe [osea 28.000 deEuropa [i-au pierdut via]a pe [osea 28.000 de
oameni, tragedii umane la care România s-a înscrisoameni, tragedii umane la care România s-a înscris
cu peste 2050 persoane decedate. Acest deceniu a fost considerat de c`trecu peste 2050 persoane decedate. Acest deceniu a fost considerat de c`tre
accidentologii rutieri „un deceniu ru[inos pentru România, cu cea mai slab` evolu]ieaccidentologii rutieri „un deceniu ru[inos pentru România, cu cea mai slab` evolu]ie
din Uniunea European`”. În multe ]`ri în care civiliza]ia pe [osea este „la ea acas`”,din Uniunea European`”. În multe ]`ri în care civiliza]ia pe [osea este „la ea acas`”,
s-a redus cu aproape jum`tate num`rul de decese pe [osea: în Germania cu 42%, îns-a redus cu aproape jum`tate num`rul de decese pe [osea: în Germania cu 42%, în
Italia cu 46%, în Fran]a cu 51%, iar în Marea Britanie cu 45%. În România reducereaItalia cu 46%, în Fran]a cu 51%, iar în Marea Britanie cu 45%. În România reducerea

Ü

Constantin Niculescu împreun` cu Raed
Arafat la Competi]ia Na]ional` de

Descarcerare [i Acordare a Primului Ajutor
Calificat.
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an, cu [anse de re -
u[it` mult mai per -

formante: cam pania na -
]ional` referi toa re la
con [tiin]a pur t`rii cen -
turii de siguran ]`, in -
titulat` su gestiv „S` fa -
cem centura de sigu -
ran]` greu de ignorat” [i
proiectul „Carte de Sal -
vare la bord”.

Este un adev`r confir -
mat c`, în procesul de
sal vare a vie]ii per soa -
nelor încarcerate în
auto turis mul implicat în
accidentul rutier, fiecare
secund` conteaz`. Iar
pentru e chipajele de
des carcerare fiecare
ma[in`, indiferent de
marc`, reprezint` o pro -
vocare privind caracte risticile tehnice [i com -
ponentele instalate: localizarea arm`turilor ca -
binei, rezervorului de combustibil, bateriei, airbag-
urilor, generatoarelor de gaz, etc. Studiile efectuate
arat` c` la vehiculele fabricate între 1990 – 1992,
timpul de salvare a fost sub 50 de minute, la 40%

din cazuri, iar pentru cele fabricate între 2005 –
2007 salvarea din habitaclu ar putea fi finalizat` în
mai pu]in de 50 minute. „Ora de Aur” prevede 20
de minute pentru ajungerea la locul accidentelui,
20 de minute pentru descarcerare [i 20 de minute
pentru îngrijirile medicale primare.

Solu]ia dat` de Automobil Clubul Român este
„Cartea de Salvare la Bord”. Aceasta poate reduce
cu pân` la 30% timpul de salvare a victimelor. Ea
cuprinde toate informa]iile despre autovehicul,
specifice, relevante pentru descarcerare, care va fi
plasat` în spatele parasolarului [oferului, unde
poate fi g`sit` imediat de descarceratori. Se esti -
meaz` c`, utilizând acest instrument modern pe o
scar` larg`, s-ar putea salva pân` la 2.500 de vie]i,
în fiecare an, la nivelul Europei.

Ini]iativa ACR privind implementarea „C`r]ii de
Salvare la Bord” constituie o ac]iune de un succes
uria[. Ea poate fi procurat`, în condi]ii de gratui -
tate, de c`tre fiecare proprietar de autoturism prin
www.csb.acr.ro, indicând prezen]a acesteia la
bordul automobilului prin lipirea unui autocolant
în in teriorul parbrizului, pe partea stâng` (fie în
col]ul din stânga în partea de sus, fie în col]ul
stânga din partea de jos). Acesta poate fi lipit [i în
spatele oglinzii retrovizoare.

Lansarea oficial` a proiectului „Carte de Salvare
la Bord” a avut loc la sediul central al ACR, din
Bucure[ti, în ziua de 28 mai 2015, de c`tre Auto -
mobil Clubul Român în parteneriat cu Inspec -
toratul General pentru Situa]ii de Urgen]`. De
asemenea, a început seria de lans`ri oficiale în
jude]ele ]`rii, de c`tre sucursalele ACR [i
Inspectoratele locale pentru Situa]ii de Urgen]`.
Scopul suprem: reducerea num`rului victimelor
accidentelor rutiere.

Ilie GABRA n

document ACR

Ü
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Aceast` sintagm` esteAceast` sintagm` este
atribuit` f i losofului careatribuit` f i losofului care
decanta între aceste dou`decanta între aceste dou`
st`ri existen]iale, fie es st`ri existen]iale, fie es --
tet ice ,  f ie  morale ,  f ietet ice ,  f ie  morale ,  f ie
juridice sau de alt` na juridice sau de alt` na --
tur`, intrate într-un con tur`, intrate într-un con --
fl ict valoric ireconciliabil .f l ict valoric ireconciliabil .
Dac` sublimul exprim` unDac` sublimul exprim` un
sentiment de o excep]io sentiment de o excep]io --
nal` noble]e moral`, denal` noble]e moral`, de
eleva]ie, uimire [i ad mi eleva]ie, uimire [i ad mi --
ra]ie fa]` de un fenomenra]ie fa]` de un fenomen
des`vâr[it, m`re], în`l]` des`vâr[it, m`re], în`l]` --
tor, în schimb categoria ri tor, în schimb categoria ri --
dicolului stârne[te i lar i  dicolului stârne[te i lar i  --
tate, sentimentul derizo tate, sentimentul derizo --
riu lui, al l ipsei de semni riu lui, al l ipsei de semni --
fica]ie, de umanism. Pefica]ie, de umanism. Pe
bun` dreptate ,  marelebun` dreptate ,  marele
Shakespeare spunea c`Shakespeare spunea c`
„via]a este o scen` [i noi„via]a este o scen` [i noi
suntem actorii”suntem actorii” [i c` pe[i c` pe
scena vie]ii nu [tim în scena vie]ii nu [tim în --
totdeauna ce rol vom juca,totdeauna ce rol vom juca,
cum vom putea improvizacum vom putea improviza
în destinul dat de socie în destinul dat de socie --
tatea în care tr`im, s` netatea în care tr`im, s` ne
armoniz`m cu cei  d inarmoniz`m cu cei  d in
jurul nostru cu o mândriejurul nostru cu o mândrie
apropiat` de orgol iu lapropiat` de orgol iu l
tuturor  actor i lor  de petuturor  actor i lor  de pe
scen`.scen`.

Iar dac` îl accept`m [iIar dac` îl accept`m [i
pe David Thorean c` pe David Thorean c` „oa „oa --
menii s-au n`scut s` reu menii s-au n`scut s` reu --
[easc`,  nu s` e[ueze“ ,[easc`,  nu s` e[ueze“ ,
atunci nu putem acceptaatunci nu putem accepta
m`[tile ignora]ei, împro[ m`[tile ignora]ei, împro[ --
carea cu noroi a simbo carea cu noroi a simbo --
lurilor care ne pot în`l]alurilor care ne pot în`l]a
într-un destin impecabil,într-un destin impecabil,

pentru c`, fi losofic expri pentru c`, fi losofic expri --
mat, mat, „un om care are dou`„un om care are dou`
ceasuri nu [tie niciodat`ceasuri nu [tie niciodat`
care este ora exact`”, care este ora exact`”, ne ne --
ex is tând în lume dou`existând în lume dou`
lucruri absolut identice. Înlucruri absolut identice. În
fa]a tendin]elor de into fa]a tendin]elor de into --
xicare a creerelor se im xicare a creerelor se im --
pune s` reac]ion`m prinpune s` reac]ion`m prin
ac]iuni de restric]ionare aac]iuni de restric]ionare a
acestora, pentru promova acestora, pentru promova --
rea informa] i i lor  ut i lerea informa] i i lor  ut i le
supra vie]uirii noastre într-supra vie]uirii noastre într-
o lume cu atâtea agresiunio lume cu atâtea agresiuni
energetice malefice. S` neenergetice malefice. S` ne
reamintim, în acest con reamintim, în acest con --

text, replica unui pictortext, replica unui pictor
ce lebru la adresa cisma ce lebru la adresa cisma --
rului anonim, care, criti rului anonim, care, criti --
când felul în care într-uncând felul în care într-un
tablou a fost pictat` san tablou a fost pictat` san --
daua, a încercat chiar s`daua, a încercat chiar s`
aprecieze [i  restul tab aprecieze [i  restul tab --
loului. Pictorul a replicat,loului. Pictorul a replicat,
spre hazul tuturor celorspre hazul tuturor celor
pre zen]i la vernisaj: pre zen]i la vernisaj: „cis „cis --
mare,  nu mai  sus demare,  nu mai  sus de
sanda!”. sanda!”. Excelent! SpunemExcelent! Spunem
[i noi tuturor celor care[i noi tuturor celor care
vorbesc despre lucruri cevorbesc despre lucruri ce
dep`[esc competen]adep`[esc competen]a
lor. lor. 

DE LA SUBLIM LA RIDICOLDE LA SUBLIM LA RIDICOL
NU-I  DECÂT UN PAS !NU- I  DECÂT UN PAS !

Biroul de pres`

Ü

Imaginea
al`turat`,

„decupat`” 
din 

publica]iile 
anilor ‘70 , 

privind
promovarea

centurii 
de siguran]` 

de c`tre
produc`torul

acesteia 
în România, 

este 
pe deplin

edificatoare
pentru 

titlul 
acestui 

material. 
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Biroul de pres`

Automobil Clubul Român, asociația auto -
mobiliștilor din România, constituit` la 5 aprilie
1904, are între preocup`rile sale securitatea
rutier`, iar în anul 2007 a primit Premiul Co -
misiei Europene pentru activit`țile desf` șurate
în domeniul respectiv.

În anul 2014, înscriindu-se în Campania
mondial` de reducere a evenimentelor rutiere,
aprobat` de ONU pentru deceniul 2011-2020,
ACR a lansat un nou proiect intitulat „Hai s`
facem centura de siguran]` greu de ignorat”.
Pagina de internet a proiectului respectiv a fost
accesat` în timp record de peste 200.000 de
persoane, iar Federația Internațional` a
Automobilului, organizația mondial` care și-a
asumat un rol principal în desf`șurarea
acțiunilor din Dece niul Mondial al Siguranței
Rutiere 2011-2020, a premiat proiectul ACR, în
luna mai 2015.

În cursul zilei de 3 iunie 2015 din inițiativa
Consiliului Național pentru Combaterea Dis -
crimin`rii, organism de stat, mediile de

informare scris` și audiovizual` au primit știrea
c` acest organism a amendat ACR pentru
proiectul respectiv, cu suma de 2.000 lei.

Motivația amend`rii este chiar penibil` și în
complet` disonanț` cu aprecierea inter na -
țional`, iar prin folosirea neadecvat` a no -
țiunilor „misogin” și „pornografie” se insult` și
Limba Român`.

Automobil Clubul Român a considerat c`
respectiva penalizare nu poate umbri bucuria
recunoașterii pe plan mondial a proiectului
ACR și nici nu a luat atitudine public` faț` de
acțiunea CNCD și a organizațiilor feministe,
despre care nu a auzit nimeni și nici despre
faptele acestora. De altfel, nici prin acest
comunicat Automobil Clubul Român nu
dorește s` intre în conflict mediatic cu aceste
instituții și organizații.

Automobil Clubul Român mulțumește celor
peste 278.000 de cet`țeni care au accesat
clipul campaniei de conștientizare privind
utilizarea centurii de siguranț`, pân` în
prezent, precum și doamnelor care au postat
fotografiile cu centura de siguranț` cuplat`.
Este mult mai important` acțiunea de educație
rutier` care contribuie la reducerea acci -
dentelor rutiere, a efectelor acestora și la
salvarea vieții!

Asociațiilor feministe le dorim succes în
reducerea prostituției stradale, din preajma
șoselelor și în special de pe Centura Bucu -
reștiului!

Celor din Consiliul Național pentru Com -
baterea Discrimin`rii le dorim succes și nu le
imput`m faptul c` „atâta știu – atâta fac”,
penalizând o acțiune cu impact social.

Noi vom continua acțiunile de educație
rutier`, prin mijloace specifice, pentru c` astfel
vom contribui la reducerea accidentelor rutiere,
în care femeile sunt deseori angajate!

Biroul de pres` al ACR n

COMUNICAT DE PRES~
Institu]ia Statului Român amendeaz`, 
Comunitatea interna]ional` premiaz`

Ü
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ACRinova] ie

În anul 1910, Automobil Clubul Român
înfiin]eaz` „[coala oficial` de conduc`tori de
automobile” condus` de cunoscutul automobilist
Leon Leonida. Comisia de examinare era
prezidat` de vicepre[edintele ACR, din ea f`când
parte [i un reprezentant al Prefecturii Poli]iei
Capitalei. La un an de la înfiin]are, cursurile au
fost absolvite de 180 de mecanici-conduc`tori
auto. {coala elibera „brevete mixte” – certificate
de [oferi profesioni[ti [i certificate de con -
duc`tori amatori. În 1913 apare noul Regu -
lament pentru Circula]ia Automobilelor, care
prevedea [i reglement`ri pentru circula]ia
autocamioanelor automobile cu [i f`r` remorc`. Acesta a fost elaborat pe baza Conven]iei
Interna]ionale pentru Circula]ia Automobilelor, semnat` la Paris în 1909.

Confirmând aceste tradi]ii seculare, în anul
2015, ACR aduce o inova]ie în preg`tirea celor
care vor s` ob]in` permisul de conducere [i în
ceea ce prive[te aprofundarea cuno[tin]elor de
legisla]ie rutier`: „Street View Test”. Primele teste
auto din lume formulate pe Google Street View.

Noua platform` www.streetviewtest.ro pastrea -
z` atât formatul [i num`rul de întreb`ri dintr-un
test auto tradi]ional, cât [i timpul disponibil pentru
rezolvare.

Chestionarele auto formulate pe Google Street
View de instructorii ACR schimb`, pe de o parte,
paradigma testelor clasice auto, nepropunându-[i
s` le înlocuiasc`, ci s` le completeze. Scopul
noului tip de teste este de a prezenta întreb`ri
formulate pe situa]ii reale, din via]a de zi cu zi, cu
care viitorii [oferi se pot identifica mai bine, pentru

c` acestea au loc pe str`zile pe care chiar vor
conduce.

Totu[i, de ce Google Street View? Simplu. Ideea
a pornit de la faptul c` imaginile din testele clasice
nu surprind realitatea cotidian`, fiind imagini 2D în
mediu ideal. În schimb, camerele foto Google
Street View capteaz` mereu situa]ii relevante, care
devin adev`rate lec]ii pentru cei care se preg`tesc
s`-[i ob]in` permisul de conducere.

În afara faptului c` vorbim despre un mod mult
mai prietenos de rezolvare a probelor teoretice,
șoferii benficiaz` și de avantajele Google Street
View. Vor putea roti, m`ri sau micșora imaginea cu
ajutorul comenzilor clasice din  Street View.

Platforma nu se opre[te aici: „Oricine descoper`
o neregul` în trafic surprins` pe Google Street
View, o poate raporta direct pe site, iar instructorii
ACR o vor transforma în întrebare [i o vor include
în teste”.

Astfel, în mod ideal, toat` harta Google poate
deveni un instrument de educa]ie rutier` relevant
[i extrem de simplu de folosit. Nu doar în
România, ci în orice ]ar` pe strazile c`reia au trecut
ma[inile Google Street View.

V` invit`m s` v` testa]i aptitudinile de legisla]ie
rutier` într-un mod complet nou, pe
www.streetviewtest.ro., de pe desktop, laptop,
smartphone sau tablet`.

ACR v` dore[te 26 din 26!

F lor in  JUMUG~Flor in  JUMUG~ n

ACR A LANSAT PRIMELE TESTEACR A LANSAT PRIMELE TESTE
AUTO PE AUTO PE GOOGLE STREET VIEWGOOGLE STREET VIEW
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noi categorii de membri

La începutul acestui an, Auto mobil Clubul
Român a pus la dispozi]ia persoanelor juridice
dou` noi categorii de membru: „ACR National
Assist” [i „ACR Europa Assist”. 

Aceste noi ca tegorii de membri ACR sunt spe -
cial concepute pentru a asi gura mobilitatea
autovehiculelor de]inute de persoanele juridice,
atât cu acoperire na]ional`, cât [i cu acoperire
european`. Mem brii vor putea beneficia de
avan tajele celor dou` categorii dup` 48 de ore
de la înscrierea în programul na]ional de
gestiune membri ACR.

Prezent`m, \n tabelul de mai jos, beneficiile
incluse în aceste categorii de membri:

Beneficii automobilistice prinBeneficii automobilistice prin
noile categorii de membrii ACR:noile categorii de membrii ACR:
NaNatt ional Assistional Assist şş i i Europa AssistEuropa Assist

Cu „ACR Na]ional Assist” �[i „ACR Europa Assist” pute]i l`sa la o parte grijile conducerii auto, în ]ar`
sau str`in`tate. Oriunde, în România sau Europa, ACR v` st` la dispozi]ie 24h/24, prin call center-ul

dedicat. Acum sunte]i mult mai asigurat. Pute]i s` c`l`tori]i lini[tit !
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ACR ALBA IULIAACR ALBA IULIA
* Capacitate 20 camere duble, aer condi]ionat,

sal` de con fe rin -
]e 100 de locuri;

* Program de
tu rism cul tu ral [i
istoric;

* Prezen]a la
hotel poa te s`
asi gure [i efec -
tua rea ITP.

ACRACR
B~ILE OL~NE{TIB~ILE OL~NE{TI

* Promo]ie turistic` special`, 1.07-30.09, tarif 50
lei/cam (L-V), 60 lei/cam (S-D)

* Capacitate: 6
camere duble;

* Program tu -
ris tic în locuri is -
torice [i la mo -
numente de cult;

* Sucursala
ACR Vâlcea faci -
liteaz` accesul la
baze de trata -
ment pen tru di -
verse afec]iuni;

LOCA}IA ACR LOCA}IA ACR 
DELTA DUN~RIIDELTA DUN~RII

* Capacitate 18 locuri de cazare, confort excelent;
* Aer condi ]io  nat în restaurant [i în camere;

* În camere: grupuri sanitare [i du[uri proprii;
* Restaurant cu 22 de locuri, teras`, bar mo dern;
* Plimbari pe canalele Deltei;

ACR NEHOIUACR NEHOIU
* Valoare turistic`: Masivul Penteleu [i lacul Siriu,

Vulcanii Noroio[i, Muzeul Chihlimbarului;
* Capacitate: 30 camere duble;
* Restaurant [i sal` conferin]e, 200 locuri;
* Parcare interioar`;

ACR ARADACR ARAD
* Situat` la mic` distanț` de punctul de frontier`

N`dlac
* camere

moderne;
* aer con -

di ]io nat;
* sal` de

conferin]e;
* spa ]ii de

parcare;
* program

turism cultu -
ral;

* Parcare
interioar`;

INFORMA}II SUPLIMENTARE [I DETALII
non stop: Compartimentul Turism ACR tel
0213178251, 0745382719,0212222222,
email travel@acr.ro; sucursalele [i
agen]iile ACR jude]ene

Mire la  TUDORMire la  TUDOR n

ACR OFER~ MEMBRILOR S~I 
LOCA}IILE PROPRII PENTRU PETRECEREA VACAN}ELOR

OL~NE{TI

FLOTA NAUTIC~

ARAD

NEHOIU

prin ACRtur i sm

ALBA IULIA
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interna]ionaltu r i sm ACR

PROGRAM

Ziua 1:Ziua 1:
Plecare diminea]a la ora

06:00 din Bucure[ti spre Grecia
pe traseul Giurgiu-Ruse-Sofia-
Promachonas. Cazare în Kalam -
paka.

Ziua 2:Ziua 2:
Dup` micul dejun la hotel, se

pleac` spre complexul monahal
Meteora [i atelierul de icoane
bizantine Zyndros. Dup` prânz
plecare spre Atena. Pe  traseu se
viziteaz` Termopile – Monu -
men tul regelui spartan Leonida.
Cazare \n capitala Greciei.

Ziua 3:Ziua 3:
Dup` micul dejun, vizit` la

Acropole [i tur panoramic al
Atenei - Dup`-amiaz`, timp liber
pentru cump`r`turi. Se pleac`
spre portul Pireu, de unde se
face \mbarcarea [i cazarea pe
vaporul Minoan Lines pentru
croazier`  spre Insula Creta.

Ziua 4:Ziua 4:
Sosire \n portul Heraklion din

Insula Creta - la ora 06:30. Tur
panoramic al ora[ului. Excursie
spre Podi[ul Lasithi, unde se vi -
zi teaza Mân`stirea Vidiani, pe[ -
tera lui Zeus. Dup`-amiaz`,
cazare \n zona sta]iunii Herso -
ni ssos.

Ziua 5-11:Ziua 5-11:
Creta. Sejur de odihn` [i plaj`

la Mediterana. Mic dejun [i cin`
la restaurantul hotelului. Timp li -
ber pentru excursiile incluse \n
program [i cele op]ionale.

Ziua 11:Ziua 11:
La ora 21:30 plecarea spre

portul Pireu.

Ziua 12:Ziua 12:
Sosire \n Pireu la 06:30. Se

pleac` spre Mân`stirea Sf.
Efrem, se va vizita Mân`stirea
Osio. Dup`-amiaz` se pleac`
spre nord. Pe traseu se viziteaz`
biserica Sf. Paraschiva din valea
Tempi. Cazare \n zona Kate rini.

Ziua 13:Ziua 13:
Mic dejun la hotel. Tur pano -

ramic al Salonicului. Plecarea
spre ]ar`. Dup` tranzitarea Bul -
gariei, sosire \n Bucure[ti seara.

Reduceri [i suplimente:
- Reducere pentru cazare \n

camera tripl` (doar a treia per -
soana): 50 €;

- Reducere copil sub 12 ani
(neimplini]i) \n camera cu doi
adul]i: 105 €;

- Supliment single la hotel: 70
€;

- Supliment cabin` pentru 2
persoane pe ferryboat: 33
€/per soana.

Pre]ul include:
- Transport cu autocar clasi fi -

cat conform normelor euro pe -
ne;

- 2 nop]i cazare cu mic dejun
\n zona Kalampaka (hotel 3*);

- 1 noapte cazare cu mic de -
jun \n Atena (hotel 3*);

- 7 nop]i cazare cu mic dejun
[i cin` \n Creta \n sta]iunea Her -
sonissos (hotel 3*);

- 2 nopti cazare vapor (feribot
- cabina 4 paturi, grup sanitar
pro priu cu duş, f`r` hublou);

- vizitele [i excursiile men]io -
nate \n program (\n afar` de cele
op]ionale);

- \nso]itor de grup român;
- asisten]` turistic` \n limba

român` \n Creta;

Pre]ul NU include:
- intr`rile la obiectivele turis -

tice şi religioase [i taxa de ghid
local;

- asigurarea medical`; 
- excursiile op]ionale (se achi -

t` la fa]a locului);

CIRCUIT GRECIA CU SEJUR CIRCUIT GRECIA CU SEJUR 
|N INSULA CRETA|N INSULA CRETA

Pre]: 549 euro/pers plecare 31.08.2015 [i 519 euro/pers plecare 18.09.2015
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interna]ionaltu r i sm ACR

PERIOADA: 23 aug - 01 sept 2015

Pre]:
329 Euro/Pers Hotel Blue Sea 3*+, cu demi -

pensiune
sau

399 Euro/Pers Hotel Surtel 3* , cu all inclusive

Tariful include:
 Transport cu autocar clasificat normelor

europene Bucure[ti – Kusadasi Bucure[ti;
 9 nop]i cazare: 2 nop]i cu mic dejun hotel 3*

Gelibolu/Cannakale (23-24 aug. [i 31 aug. -01
sept.) [i 7 nop]i cu demipensiune  Hotel Blue Sea
3*+ (24-31 aug.)

http://www.kusadasihotelbluesea.com,

sau 7 nop]i cu all inclusive  Hotel Surtel 3*
http://www.surtelhotel.com Kusadasi;

 Tax` de ferry-boat dus-întors la Canakkale ;
 Inso]itor de grup român.
 La cerere se poate asigura cazare \n orice alt

hotel din Kusadasi;

Plecare: 26 aug. 2015
Pre]: 149 euro/pers. 

PROGRAM

Ziua 1:Ziua 1:
BUCURE{TI - ISTANBUL - ple -

care la ora 22:00 pe ruta Bucu -
re[ti – Giurgiu – Ruse – Stara Za -
gora – Svilengrad – Capitan An -
dreevo – Edirne –  Istanbul
(aprox. 650 km).

Ziua 2:Ziua 2:
ISTANBUL. Sosire [i cazare \n

Istanbul la Hotel 4*. Dup`
amiaz` tur pietonal printre
„comorile Istanbulului”: Agia
Sofia,  Moscheea Albastra, Pala -

tul Topkapi, Palatul Scufundat,
Hipodromul.

Ziua 3:Ziua 3:
BAZARUL EGIPTEAN {I MARE -

LE BAZAR. Dup` servirea micu -
lui dejun, vom vizita  Bazarul
Egiptean de mirodenii urmat de
shopping \n Marele Bazar [i zona
Laleli, zone de cump`r`turi pre -
ferate atât de localnici, cât [i de
turi[ti. Op]ional cina cu specific
turcesc.

Ziua 4:Ziua 4:
ISTANBUL. Mic dejun. Op]io -

nal, deplasare la Palatul Dolma -
bahce, dup` amiaz` croazier`
pe Bosfor.

Ziua 5:Ziua 5:
ISTANBUL- BUCURE{TI. Dup`

micul dejun plec`m c`tre Bucu -
re[ti. |n drumul c`tre ]ar` vom
trece prin ora[ul Edirne, fosta
capital` a Imperiului Otoman.

Pre]ul include::
- Transport cu autocar clasifi -

cat;
- 3 nop]i cazare la Hotel

Grand S 4* \n Istanbul;
- mic dejun;
- Tur pietonal de ora[ \n Istan -

bul;
- |nso]itor de grup din partea

agen]iei pe traseu.

Pre]ul NU include:
- Asigurarea medical`;
- Excursiile op]ionale;
- Intr`rile la obiectivele turisti -

ce [i eventualele servicii de ghizi
locali;

- Alte servicii decât cele men -
]ionate.

Toate excursiile se organizea -
z` pentru minim 30 pl`titori !!!

n Tariful e calculat pentru un
grup de 40 participan]i.

OFERT~ SPECIAL~ KUSADASIOFERT~ SPECIAL~ KUSADASI
de la 329 euro/pers

VIZIT~ {I SHOPPING LA INSTANBULVIZIT~ {I SHOPPING LA INSTANBUL
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ACRper fec ] ionare

Automobil Clubul Român
beneficiaz` de o bogat` tra -
di]ie, încununat`, decenii de-a
rândul cu modalit`]i eficiente
de management modern, în
ceea ce prive[te perfec]io -
narea profesional` [i a stilului
de lucru al salaria]ilor din
toate e[aloanele asocia]iei.

În acest fel, Automobil Clu -
bul Român, ca organiza]ie
neguvernamental`, care cu -
prinde sute de mii de mem -
brii, din toate zonele ]`rii
noastre [i care dezvolt` rela]ii
de parteneriat cu peste 200 de
cluburi na]ionale din str`in` -
tate, î[i onoreaz`, ast`zi, exis -
ten]a de peste 111 ani.

Tocmai aceste dimensiuni
valorice, care personalizeaz`
ast`zi ACR, au constituit ar -
gumentul esen]ial al noului
standard calitativ [i inovator al
sesiunilor din luna mai [i iunie
2015 consacrate perfec]ion`rii
stilului activit`]ii generale din
sucursalele [i agen]iile ACR.
Ac]iunea a cuprins pe to]i sa -
laria]ii din teritoriu, indiferent
de specificul muncii lor. Siste -
mul [i con]inutul perfec]io -
n`rii au demarat de la testarea

gradului de cultur` profesio -
nal` [i a cunoa[terii, în deta -
liile sale, a pachetului de be -
neficii, avantaje [i facilit`]i
acordate de ACR membrilor
s`i. 

Instruirea a excelat printr-o
valoare pragmatic` de excep -
]ie, conferit` de numeroasele
„studii de caz” la care [i-au
adus contribu]ia to]i salaria]ii
din sucursale [i agen]ii ACR
organiza]i pe „grupe pilot” [i
evalu`ri „contracronometru”.
O noutate a constat [i în
aceea c` sesiunea perfec]io -
n`rii  pro fesionale s-a desf` -
[urat în [apte reuniuni zo -

nale, cu aco perire teritorial`
integral`.

Scopul major al sesiunii de
perfec]ionare profesional` a
salaria]ilor l-a constituit cu -
noa[terea aprofundat` a nou -
lui pachet de beneficii acor -
date membrilor asocia]iei, în
2015, al 111-lea an de exis -
ten]` a Automobil Clubului
Român. Aceste beneficii s-au
bucurat, înc` de la lansarea
lor, de o audien]` deosebit` în
rândul membrilor ACR [i ai
cluburilor partenere din str`i -
n`tate.

Alexandru VASILE n

TRAINING MODERN TRAINING MODERN 
CU PERSONALUL ACR CU PERSONALUL ACR 

DIN SUCURSALEDIN SUCURSALE
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În toate sucursalele [i agen]iile teritoriale ale
ACR din ]ar` sunt puse la dispozi]ia membrilor
autoplatforme [i autoturisme de depanare per -
formante de interven]ie rapid` la locul incidentului
auto. Cine nu vrea nu vede, bineîn]eles! Dar când
se întâmpl` necazul va suna cu disperare la nu -
m`rul de urgen]` al ACR 021/222.22.22, ACR 021/222.22.22, so -
licitând asisten]` rutier`. Un proverb spunea „sa-]i
faci vara sanie [i iarna c`ru]`”, numai c` nu se

întâmpl` a[a de cele mai multe ori. La apelurile
telefonice survenite Centralei de Alarm` a ACR se
aude de multe ori: „a… dar nu sunt membru ACR,
ce m` fac?” [i, atunci sunt motiva]i s` devin`. Prin
Carnetul de Asisten]` se asigur` transport [i depa -
nare gratuite prin cupoa nele deta[abile ale aces -

tuia (Carnetul de Asis ten]` cuprinde peste 30 de
cupoane cu beneficii diversificate, în condi]ii de
gratuitate foarte avantajoase). În caz de nevoie,
oriunde în lume, po]i suna la Centrala de Alarm`
[i Informa]ii ACR [i operatorii no[tri se vor mo -
biliza în rezolvarea problemei ap`rute, mai ales c`,
dup` cum se [tie Automobil Clubul Român are par -
teneriat cu peste 200 de cluburi na]ionale mem -
bre ale Federa]iei Interna]ionale a Auto mo bilului.

Posibilitatea de a c`l`tori în unele ]`ri ale lumii
este facilitat` de eliberarea unui Permis Inter -
na]ional de Conducere de c`tre Automobil Clubul
Român în baza conven]iei interna]ionale de la Vie -
na (1968). De asemenea, [i în acest caz suntem
suna]i sistematic de cet`]eni afla]i în fa]a faptul
împlinit c` nu pot conduce pe teritoriul unei ]`ri X
autoturismul personal sau cel închiriat.

Mai sunt situa]ii în care, în planurile de c`l`torie
ale unui membru ACR sunt incluse voiaje cu
automobilul prin ]`ri din Orientul Mijlociu sau din
Africa. Documentul interna]ional „Carnet de Trec -
ere prin Vam`” v` scute[te de plata taxelor de
import temporar. Aceste taxe sunt foarte mari [i
sunt percepute obligatoriu la intrarea pe teritoriile
majorit`]ii acestor ]`ri.

Alte fapte demne de relatat, înregistr`m la [coa -
la de [oferi ACR. Tot mai mul]i cursan]i, care au
absolvit cursurile [colilor de [oferi concurente se
plâng de instructori slab califica]i în domeniu [i cer
ore suplimentare la [coala noastr` ca s` poat`
trece de obstacolul probei practice de la examenul
auto. De 105 ani [coala de [oferi ACR se bucur`
de prestigiu [i profesionalism la cele mai avansate
standarde [i au preg`tit, de-a lungul timpului, sute
[i sute de mii de [oferi. Multe din a[a zisele [coli
de [oferi au sedii în garaje sau apartamente de
bloc (la etajul 7), care nu pot oferi condi]ii de pre -
g`tire optime pentru un viitor [ofer. {coala de [o -
feri ACR are peste 90% procent de promova bi -
litate la examenul pentru dobân di rea
permisului auto [i poate oferi cursuri de le -

în siguran]`pute ] i  c` l` to r i

|N PERIOADA ESTIVAL~, |N PERIOADA ESTIVAL~, 
ACR V~ ST~ LA DISPOZI}IEACR V~ ST~ LA DISPOZI}IE
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„Ce a[ putea s` p`]esc cu ma[ina în
c`l`torie? Mie nu mi se poate întâmpla
nimic!” Cu astfel de întreb`ri [i afirma]ii
r`spund majoritatea [oferilor. Vorbind de
statistici privind fiabilitatea unor modele
aflate în circula]ie poate afla oricine de pe
site-urile auto de profil. Dar ce faci atunci
când chiar ai nevoie de ajutor? Povestim
imediat!
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gisla]ie cu oameni preg`ti]i atât în legisla]ia
româneasc` cât [i cea european`.

Din ce în ce mai mul]i conduc`tori de auto -
mobile [i membrii ACR solicit` serviciile de ITP ale
ACR, care sunt dotate dup` ultimele standarde cu
aparatur` performant` [i spa]ii generoase. De
exemplu, la Sucursala ACR Vâlcea, linia de ITP [i-a
dublat clien]ii în ultimii doi ani, deoarece nu
întotdeauna este necesar` doar acea [tampil` de
pe talonul ma[inii ci [i comunicarea cu automo -
bili[tii, spunându-le acestora anumite probleme

constatate la inspec]ie [i beneficiile de care se pot
bucura ca membri ACR.

De asemenea, membrii ACR pot beneficia de
discount-uri majore prin Programul Interna]ional
„Show Your Card!”, program care se bucur` de o
larg` apreciere mondial`. Acest program este
reprezentat pe Cardul de Membru ACR printr-un
logo specific. Accesul la „Show Your Card!” în -
seamn` reduceri la peste 25.000 de unit`]i cu
valoare turistic`: hoteluri, restaurante, magazine,
muzee, rent-a-car, transport public, etc. Simpla
prezentare a carnetului de Membru ACR la unit` -
]ile de pe mapamond care au aderat la acest Pro -
gram, asigur` accesul la discount-uri. 

ACR pune la dispozi]ia membrilor s`i un bene -
ficiu inedit prin cuponul „Banca de Date [i Infor -
ma]ii Rutiere”. Acesta v` ofer` informa]ii privind
deplasarea în str`in`tate, starea drumurilor na]io -
nale, conducerea preventiv`, implica]iile consu -
mu  lui de medicamente care influen]eaz` viteza de

reac]ie în conducerea autovehiculului [i multe
altele.

Nu de mult timp cineva ne spunea la redac]ie:
„dar pentru tineri nu oferi]i nimic?” „Avem avan -
taje speciale” am r`spuns noi. Ace[tia au, în primul
rând o reducere substan]ial` a cotiza]iei anuale de
membru, adic` 50% în tre 18 – 25 ani [i 25% între
26 – 30 ani, iar tinerii cu vârsta pân` la 18 ani se
pot înscrie gratuit în clu bul nostru, dobân dind ca -
litatea de mem bru ACR simpatizant. Mai amintim [i
faptul c` membrii ACR cu ve chi me în asocia]ie be -
neficiaz` de 10% dis count, la fel [i pen tru persoa -
nele pensio  na te. În plus, pentru fiecare membru
adus în aso cia]ie, se mai a cord` înc` 10% redu -
cere pentru cotiza]ia din anul viitor.

Recent exist`
dou` noi cate -
gorii de mem bri
simpatizan]i „TU -
RIST” [i „SPORT”,
cu discount-uri
foarte avan ta joa -
se.

Pe lâng` bene -
ficiile, avantajele
[i facilit`]i le ofe -
rite prin Carne tul
de Asisten]`, în
sucursalele ACR
se pot efectua,
asigur`ri RCA,
CASCO, locuin]e
[i bunuri, rovi -
niete pentru orice
tip de autovehi -
cule, parcare [i garare în spa]iile disponibile ACR,
re duceri la combustibili auto, reducere în centrele
medicale Sanador, etc.

Ca asocia]ie a Societ`]ii Civile din ]ara noastr`,
ACR [i-a îmbog`]it necontenit gama de servicii
pentru membrii s`i. „Carnetul de Asisten]`” r`spl` -
te[te din plin valorile fidelit`]ii fa]` de asocia]ie,
prin categoriile BASIC, PREMIUM [i SENIOR, iar ca
membru al Federa]iei Interna]ionale a Automobi -
lului, ACR asigur`, totodat`, membrilor s`i, accesul
larg la servicii auto, din partea cluburilor partenere.

Automobil Clubul Român reprezint` un brand
na]ional, cu semnifica]ii deosebite în ap`rarea in -
te reselor specifice automobilistice [i este lider de
pia]` în asisten]a rutier` din ]ara noastr`, mai ales
c` parcul de autovehicule de transport [i depanare
este reînnoit periodic pentru membrii ACR [i ai
cluburilor partenere din str`in`tate.

Deci, nu a[tepta necazul rutier, sun` mai bine la
021-317.82.51 sau contacteaz`-ne pe e-mail la
membrii@acr.ro [i afl` toate beneficiile [i
avantajele calit`]ii de membru ACR [i cum po]i
deveni membru al marii noastre familii. Ini]iativa
v` apar]ine! Responsabilitatea beneficiilor de care
v` bucura]i este a ACR !

Redac]ia n

Ü
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AUTOMOBILISMUL 
{I KARTINGUL ACR

Edi]ia 2015
Tradi]ia sportului de automobilism [i

karting al Automobil Clubului Român nu se
dezminte nici în anul 2015. Competi]iile
cuprinse în calendarul Comisiei Na]ionale de
Automobilism [i Karting (ACR-CNAK) pe anul
2015 au luat startul în sucursalele [i agen ]iile
jude]ene ACR sub patronajul cluburilor de
profil.

Automobil Clubul Român, ca Autoritate
Sportiv` Na]ional`, a aprobat regulamentele
de organizare [i desf`[urare a acestor com -
peti]ii, edi]ia 2015, în conformitate cu exi -
gen]ele Federa]iei Interna]ionale a Auto -
mobilului (FIA).

Campionatul Na]ional 
de Îndemânare Auto

În acest an debutul concursurilor automobilis -
tice de îndemânare organizate la nivel na]ional -
cu etape la Bucure[ti, Ploie[ti, Mirecurea Ciuc,
Bra[ov, Constan]a, Cluj-Napoca - a avut loc în
Bucu re[ti la Colosseum Mall, care s-a dovedit a fi
o gazd` deosebit de per formant` prin spa]iul
generos pus la
dispozi]ie. Au
fost prezen]i,
la startul a -
cestei com pe -
ti]ii na]ionale,
dat \n ziua de
10 mai,  zeci
de pilo]i licen -
]ia]i [i debu -
tan]i, din toate
zonele ]`rii. {i
la etapa a
doua de la
Ploie[ti, în 7
iunie, publicul
spectator s-a
bucurat de un
adev`rat spec -

tacol, unde au putut urm`ri derapaje controlate,
slalomuri, întoarceri cu frâna de mân`, totul într-o
curs` contracronometru. 

Automobilismul 
[i kartingul b`n`]ean

Anul automobilistic
2015 a debutat în ora -
[ul de pe Bega, a[a
cum era de a[teptat,
de multele zeci de
pilo]i auto, cu o par -
ticipare numeroa s`, în
organizarea Co misiei
Jude]ene de Auto -
mobilism [i Karting
ACR Timi[ [i Clubului
Na]ional de Auto -
mobilism [i Karting
condus de Ladislau

CNAK-ACRspor t  ACR

Ü
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Giurisici. Înc` de la Gala Cam pionilor 2014,
care a avut loc în luna decembrie, la Timi[oara

– moment onorat de reprezentan]ii institu ]iilor
locale de stat [i ale societ`]ii civile – s-au lansat
numeroase provoc`ri sportive privind ridicarea
nivelurilor de perfor man ]`, atât la automobilism,
cât [i la karting.

De re]inut: în perioada 4 – 5 iulie 2015 va avea
loc a doua edi]ie a Cupei României, la Timi[oara,
care re prezint` o premier` absolut` în sportul cu
motor din România.

Automobili[tii din B`nie 
la startul 2015

Pilo]ii consacra]i de ani de zile în Competi]iile
Olteniei de automobilism sportiv, precum [i
num`rul mare de debutan]i ai sportului cu motor
din B`nie, [i-au ambalat motoarele pe dealul
Bucov`]ului din Craiova, în prim`vara acestui an,
cu prilejul s`rb`toririi celor 111 ani de existen]` a
Automobil Clubului Român. Fanionul startului
2015 a fost ridicat de d-na Eugenia Ni]`, directorul
Sucursalei ACR Dolj, care, de peste un deceniu,
este amfitrionul concursurilor de automobilism [i
karting din B`nie.

Cei 60 de concuren]i licen]ia]i [i debutan]i
înscri[i în prima etap` VTM Bucov`] au provenit

din jude]ele Dolj, Gorj, Vâlcea, Bucure[ti, Timi[,
Olt, Dâmbovi]a [i chiar din Republica Moldova.

Automobilele de epoc` 
la ordinea zilei

Clubul Vehiculelor de Epoc`, condus de ingi ne -
rul Nicu Apostol, el însu[i un colec]ionar al multor
automobile istorice,
în parteneriat cu
Auto mobil Clubul Ro -
mân, a debutat, în
anul 2015, prin com -
peti]ia contracrono -
me tru pe traseul
Bucu re[ti – Cheia, ce -
lebra sta]iune turistic`
de la poalele Masi -
vului Ciuca[. Au fost
înscrise la start auto -
mobile fabricate înc -
epând cu anii 30  [i
pân` în anii 80.

Acest club de
epo c` a mai

Ü
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organizat, în parte ne riat cu Automobil Clubul
Român Bucharest Classic Car Show, la

Romexpo, în zilele de 5 – 7 iunie [i o expozi]ie
deosebit` cu ma[ini istorice la Târgul anti carilor
din Bucure[ti, în fa]a Prim`riei Sec torului 2.

Competi]iile s`tm`rene, 
unele din cele mai apreciate 

la nivel na]ional

Edi]ia a X-a a Cam -
pionatului Na]ional de
Rally Sprint a debutat,
în luna martie 2015 cu
prima etap` la Satu
Mare în poligonul ACR,
din cele cinci înscrise în
Calendarul Sportiv al
Comisiei Na]ionale de
Automobilism [i Kar -
ting ACR. Aceast`
prim` etap` a fost
foarte numeroas` din
punct de vedere a

particip`rii sportivilor (circa 40 de pilo]i) dar [i a
publicului spectator. Aceast` prim` rund` s-a
desf`[urat pe o ploaie m`runt` dar care a f`cut
competi]ia una foarte interesant` din punct de
vedere al spectacolului.

Etapa a II-a a avut loc la Baia Mare pe
Bulevardul Unirii care a avut un num`r record de
participan]i: 75 de pilo]i. Iar sâmb`t` 6 iunie, în
centrul Municipiului Carei, s-a desf`[urat etapa a
III-a din acest campionat. Publicul numeros, de
aprox. 2.000 de persoane, a gustat din plin
evenimentul automobilistic, competi]ia desf` -
[urându-se f`r` nici un incident, fiind respectate
toate m`surile de securitate.

Campionatul Na]ional de Rally Sprint este
organizat de ACR Sucursala Satu Mare [i Clubul
Sportiv Auto Karting Riders.

Campionatul Jude]ean 
de Automobilism [i Karting

Hunedoara, debut de excep]ie
Anul competi]ional la automobilism a debutat,

la Hunedoara în ziua de 7 martie, cu evenimentul
Raliul Frumuse]ii 2015 destinat doamnelor [i
domni[oarelor, aflat la cea de-a 19-a edi]ie anual`,
unde au participat 30 de [oferi]e.

La începutul lunii mai 2015, Sucursala ACR
Hunedoara, împreun` cu Clubul Sportiv Auto-
Karting Hunedoara, a organizat prima etap` a
Campionatului Jude]ean din acest an: Rally Sprint

Cupa GH. Cursa deosebit de spectaculoas` s-a
desf`[urat f`r` incidente, nici un concurent nefiind
în postura s` abandoneze în timpul raliului. 

Urm`toarea etap` a campionatului jude]ean de
automobilism hunedorean s-a desf`[urat la H`[ -
dad pe data de 27 iunie, unde organizatorii au
întâmpinat un nivel record de participan]i, mai
ales c` a fost o etap` de VTM (Vitez` pe Traseu
Montan).

Ioan Ioan OLARUOLARU nn

Ü
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Spre surprinderea noastr`, anul acesta, Salonul
Auto de la Geneva a l`sat modelele ecologice pe
plan secund, produc`torii aducând în prim plan
ma[inile puternice, ma[ini cu personalitate dis tinc -
t`, ce promoveaz` cel mai bine imaginea fiec`rei
m`rci. 

Astfel, la capitolul supercaruri, suedezii de la
Koenig segg au ]inut capul de afi[ cu dou` pre -
zen]e absolut senza]ionale: Agera RS [i Regera,
ambele cu câte 1000 de cai putere. Nici cei de la
McLaren nu s-au l`sat mai prejos, prezentând
milioanelor de vizitatori 2 modele de excep]ie:
McLaren 675LT, din care vor ie[i pe pia]` doar 500
de exemplare, la „modestul” pre] de 400.000 de
euro, respectiv McLaren P1 GTR, care te face s`
tr`ie[ti cu adev`rat via]a unui pilot de Formula 1,
cu ai s`i 1000 de cai putere.

Italienii de la Ferrari au adus modelul 488 GTB,
varianta îmbun`t`]it` a lui 458 Italia, cu un twin-
turbo V8 de 3,9 l, capabil s` ofere 670 CP la 8.000
rpm [i 760 Nm la 3.000 rpm, care atinge suta în 3
secunde [i dezvolt` o vitez` maxim` de 330 km/h.
Lamborghini a prezentat noul Aventador LP750-4
SuperVeloce, un bolid cu o aerodinamic` mult
îmbun`t`]it` fa]` de cea a predecesorului s`u [i cu
un motor V12 de 750 cai, care-i permite s` ating`
suta în 2,8 secunde. 

O alt` mare atrac]ie a acestui show a fost
Bugatti Veyron Grand Sport Vitesse „La Finale”. A[a
cum îi spune [i numele, acest model este ultimul

Veyron ce va ie[i pe poarta fabricii. Norocosul pro -
prietar are cu ce se mândri: motor supraalimentat
de 8,0 litri W16, cu 1200 cai [i o vitez` maxim` de
410 km/h.

La capitolul SUV-uri, produc`torul autohton,
Dacia, a prezentat noul model Duster 4x4, echipat
cu un motor de 1,2 litri pe benzin`, 125 cai-putere
[i 6 trepte de vitez`. Acesta respect` normele de
poluare Euro 6 [i dispune de un sistem Start&Stop,
primul de acest fel introdus pe o ma[in`
produs` de cei de la Dacia. 

Cel mai mare [i mai important show auto din Europa s-a desf`[urat la
Geneva, în perioada 3 – 15 Martie 2015, primele dou` zile fiind dedicate
exclusiv jurnali[tilor, iar începând cu 5 martie, [i publicului larg, care abia
a[tepta noile modele. A[a cum era anticipat, to]i produc`torii, cu mic, cu mare,
au etalat ma[ini de toate categoriile pentru a satisface chiar [i cele mai
extravagante a[tept`ri. 

În cadrul ceremoniei care a precedat deschiderea celei de-a 85-a edi]ii a
Salonului Auto de la Geneva, a fost decernat [i premiul „Car of the Year 2015”.
Mult râvnitul premiu a fost adjudecat, pentru a treia oar` în ultimii [ase ani,  de
c`tre cei de la Volkswagen, noul model Passat primind 340 de puncte din partea
juriului format din 58 de jurnali[ti auto din 22 de ]`ri europene. Pe lâng`
câ[tig`torul acestei edi]ii, în clasamentul final au ap`rut urm`toarele modele:
Citroën C4 Cactus, Mercedes-Benz Clasa C, Ford Mondeo, Nissan Qashqai, BMW
Seria 2 Active Tourer, Renault Twingo.

Ce a adus nou Ce a adus nou 
Salonul  Auto de la  Geneva?Salonul  Auto de la  Geneva?

Ü
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Coreenii de la Hyundai au readus la via]a
mode lul Tucson, adaptând-ul cerin]elor

actuale [i ofe rind publicului larg [i dou` versiuni

hibride, pe lâng` motoarele clasice cu combustie
intern`, respectiv 2 motoriz`ri pe benzin` [i 3
motoriz`ri diesel, cu puteri cuprinse între 115 [i
185 de cai. 

Japonezii de la Mazda au oferit un facelift pentru
CX5, care anul acesta va împlini 4 ani de la
lansarea modelului, aducând mici îmbun`t`]iri

atât la interior, cât [i la exterior. Datorit` noului
[asiului ]inuta de drum este una care claseaz`
Mazda CX 5 în rândul SUV-urilor premium, iar
acest lucru se vedea oricum cu ochiul liber. 

Germanii de la Audi au prezentat primul lor SUV
plug-in hybrid – Audi Q7 e-tron. Acesta are un

motor diesel de 3.0 litri, ce ofer` 373 CP [i 700
Nm, [i un “fr`]ior” electric care poate asigura auto -
nomia ma[inii pe o distan]` de 56 km. 

Pentru a aniversa 25 de ani de la lansarea mo -
de lului, englezii de la Land Rover au adus la Gene -
va noul Discovery 3.0 SDV6 HSE Luxury. Pe lâng`

abilit`]ile de lider incontestabil al off-road-ului,
noul Discovery dispune de o întreag` gam` de
gadgeturi de ultima genera]ie.

Pentru cei care caut` o „juc`rie” accesibil` [i
adap tat` atât buzunarului, cât [i drumurilor
noastre mioritice, la Geneva au fost prezente si
noile modele Skoda Octavia RS 230, Ford Focus
RS [i Leon Cupra ST.

Noul Focus RS este echipat cu un motor

EcoBoost de 2,3 litri, cu 4 cilindrii în linie, [i care
dezvolt` nu mai pu]in de 320 de cai. Noile linii
ale caroseriei, grila frontal` agresiv` [i Ü

Ü
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spoilerul sportiv te invit` la o plimbare [i î]i
garanteaz` faptul c` vei fi, deopotriv`, admirat

[i invidiat. 
Skoda Octavia RS 230 are un motor TSI de 2.0

litri, în 4 cilindri, [i care dezvolt` 230 de CP. Perfor -
man]ele acestui model sunt: 100 km/h în doar 6,7
secunde [i o vitez` maxim` de 250 km/h. 

Spre deosebire de cei de la Skoda, spaniolii de
la Seat au dotat noul Leon ST Cupra 280 cu un
motor mai puternic – tot un TSI de 2.0 litri, dar

care scoate 280 de cai, oferind astfel [oferului pl` -
cerea de a tinge 100 km/h în 6,1 secunde. 

Ofertele sunt extraordinar de tentante, a[a c` nu
ne mai r`mâne decât s` ne verific`m bugetul [i s`
analiz`m cu aten]ie plusurile [i minusurile fiec`rui
model în parte. 

La toamn`, în perioada 17 – 27 septembrie, va
fi deschis Salonul Auto Frankfurt 2015, a 66-a edi -
]ie, pe care îl a[tept`m cu ner`bdare. Sper`m ca
nout`]ile care vor ap`rea s` aib` o amprent` eco -
logic` mult mai amplificat`, [i poate vom vedea
pre]uri mai atractive la automobilele electrice [i,
mai ales, autonomia acestora de deplasare s` fie
sim]itor crescut`. Pân` atunci, v` dorim c`l`torii în
siguran]`, [i nu uita]i c` Automobil Clubul Român
ofer` membrilor ACR consultan]` auto gratuit`
privind caracteristicile tehnice ale unor autotu -
risme, noi sau second-hand, precum [i sfaturi
privind achizi]ionarea, între]inerea [i conducerea
optim` adaptat` la tipul de autovehicul. Ne pute]i
scrie la e-mail organizare@acr.ro

Florin JUMUG~ n

autoeven iment
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- Ce automobil frumos! E al dumneavoastr`? 
- Oarecum. 
- Nu în]eleg. 
- Când automobilul este curat [i în stare perfect`

de func]ionare îl folose[te so]ia mea. E o serat`
u n d e v a ,
ma[ina o
ia fiica
mea. În zi
de meci,
d e  v i n e
p r o  p r i e  -
t a t e a
f i u l u i
meu. 

- Totu[i,
când este a dumneavoastr`? 

- Când trebuie dus` la reparat.

*
Un tip ia un taxi. [oferul bag` vitez` spre desti -

na]ie. Un semafor. Ro[u. [oferul trece!
- Ce faci nene, nu vezi c`-i ro[u?! 
- N-ai treab`, sunt meseria[! 
Alte semafoare pe ro[u, trece... 
În fine. Un semafor verde. {oferul opre[te. 
- Ce faci nene?! Treci pe ro[u [i la verde stai?! 
- Ee! Dac` trece alt meseria[ prin intersec]ie?!

*
Autobuzul pleac` din sta]ie, dup` el alearg` o

doamn` [i strig`: 
- Oameni buni, opri]i v` rog autobuzul! |ntârzii la

lucru! 
Pasagerii \l roag` pe [ofer s` opreasc`. Doamna

se urc` [i spune bucuroas`: 
- Am reu[it... Biletele la control!

*
Un [ofer love[te un pieton. Dup` aproape 10

metri ma[ina se opre[te [i [oferul scoate capul pe
geam spunând:

- Fii atent!!!
La care pietonul r`spunde:
- Da ce m`, dai înapoi?

*
Agentul de circula]ie opre[te o ma[in` condus`

de o doamn` în vârst`:
- Doamn`! Nu e bine s` conduce]i cu 20 km/h,

fiindc` stânjeni]i circula]ia!
- Dar eu numai am respectat limitarea de vitez`

de 21 km/h.

- Doamn`! Acel indicator nu arat` limitarea de
vitez`, ci faptul c` rula]i pe Drumul Na]ional nr. 21.

- Z`u? Multumesc mult…
Agentul observ` c` pasagerii stau într-o lini[te

mormânta l`
în ma[in`.

- Doamn`!
De ce stau a[a
î n c r emen i ] i
pasagerii dvs?

- Oh, nu au
nimic… Înc`
nu [i-au re -
venit de când
am virat de pe Drumul Na]ional nr. 195.

*
Într-o parcare, o femeie care se gr`bea c`tre

ma [ina ei, vede o alt` ma[ina f`r` [ofer, care
începe brusc s` mearg`. Foarte con[tient` de
primejdie, femeia deschide u[a, sare în ma[in`, [i
trage frâna de mân`. Când iese vede un b`rbat
lâng` ma[in`.

- Mergea, dar am oprit-o – spune femeia mân -
dr`.

- {tiu, r`spunde barbatul, eu o împingeam.

*
Fiul discut` cu tat`l s`u:
- Tat`, s` [tii c` totu[i mama conduce auto mo -

biliul mai bine
decât tine!

- E[ti sigur? Eu
n-a[ spune a[a
ceva!

- Dar tu singur
ai afirmat c` n-ai
putea s` faci nici
10 metri cu frâna
de mân` tras`,
pe când mama a reu[it s` parcurg` a[a 12 km!

*
Într-o rezerva]ie un indian este întins pe drum,

ascultând cu urechea dreapt` p`mântul. Turi[tii se
adun` în jurul lui.

- Chevrolet, cu num`r de înmatriculare de Flori -
da, alb`, cu bara de protec]ie accidentat`, patru
albi se afla în ea.

- Toate astea le [ti]i doar ascultând p`mântul?
întreab` mira]i turi[tii.

- Da de unde, nu sunt nici dou` minute de când
m-au c`lcat.

UMOR AUTOMOBILISTIC

autoumor



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

de toate aceste oferte. Meritq!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 5 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: DISCOUNT ÎN CENTRELE MEDICALE SANADOR - 10%;
Oferta 34: 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 35: 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 36: Organizarea de reuniuni de familie sau profesionale în re]eaua de hoteluri ACR
Oferta 37: Consultan]` în ob]inerea „C`r]ii de Salvare la Bord”.

M e n ] i u n e :  S e r v i c i i l e  s u n t  p r e v ` z u t e  \ n  C a r n e t u l  d e  A s i s t e n ] `M e n ] i u n e :  S e r v i c i i l e  s u n t  p r e v ` z u t e  \ n  C a r n e t u l  d e  A s i s t e n ] `


