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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

Scandalul Volkswagen a bulversat întreaga
opinie public`  automobilistic` [i cu toate c` au
trecut multe zile de la declan[area acestuia,
înc` nu a fost dezamorsat.

A început în SUA, a continuat în Europa [i iat`
c` în afar` de faptul c` s-a oprit vânzarea unor
noi automobile Volkswagen diesel nu s-a prea
întâmplat nimic. La un moment dat chiar [i
autorit`]ile noastre s-au scandalizat, dar totul s-a
terminat ca o „furtun` într-un pahar cu ap`“.

Guvernul a fost schimbat, mini[trii demi -
sionari au uitat de fenomen [i iat` c` totul s-a
cam sfâr[it în lini[te. Probabil acum toat` lumea
a[teapt` m`surile luate de fabricant.

Între timp, to]i posesorii de automobile
Volks wagen diesel circul` prin ]ar`, dealerii de
automobile [i-au încasat contravaloarea auto -
mo  bilelor [i poate vom asista la un final în care
tot noi, automobili[tii, vom fi „acarul P`un“.

M` gândesc la un scenariu aberant în care
Re gistrul Auto Român va constata peste câ]iva
ani c` aceste automobile polueaz` [i le va opri
din cir cu la]ie! S` nu crede]i c` ar fi un scenariu
de fic]iune! În ]ara noastr` nici nu ar fi pentru
prima oar`. Auto   rit`]ile în multe cazuri, în dis -
putele lor, arun c` totul c`tre bietul consu ma tor.
(A se vedea jocul despre c`ldura centra lizat` [i
apa cald` în Bucu re[ti.)

În alt` ordine de idei am v`zut cum au „s`rit“
autorit`]ile noastre dup` ce întreg ma pa -
mondul vorbea despre modul în care s-a
fraudat poluarea motoarelor Volkswagen die -
sel. Ba chiar [i Regis trul Auto Român a desco -
perit repede ceea ce tre buia s` descopere cu
multe luni în urm`.

Dac` analiz`m poluarea produs` de motoa -
rele diesel observ`m c` acestea eman` cu 20%

mai pu]in oxizi de carbon, dar eman` mai mul]i
nitri]i [i al]i componen]i chimici în compara]ie
cu mo toa rele cu benzin`. De ase menea,
motoarele die sel, au un randament mai ridicat
[i din aceast` cauz` se folosesc la automobile
mai grele.

În schimb nimeni nu [i-a pus problema c`
scan dalul Volkswagen poate fi generat [i de
influen]e economice! S` m` explic. În lume,
ast`zi este un excedent de produse petroliere
în special ben zi ne, iar exportatorii se roag` de
petrolierele marine s` circule mai încet,
deoarece oferta dep`[e[te ce re rea.

De asemenea se [tie c` motorina, combus -
tibi lul motoarelor diesel, este un produs rezi -
dual al rafin`rii ]i]eiului circa 20-25% [i este
combusti bi lul preferat al naviga]iei marine, al
transportului feroviar [i rutier de m`rfuri,
precum [i al unor centrale termice [i altor
utilaje de construc]ii. Iat` c` ar fi suficiente
considerentele pentru a exista unele interese
economice de a elimina consumul de moto rin`
la autoturisme.

De fapt un înalt oficial al Comisiei Europene
se întreba retoric dac` nu cumva asist`m la
sfâr[itul erei motoarelor diesel la autoturisme.

În acest context mondial [i cu aceste co no -
ta]ii economice, cred c` asist`m la o adev`rat`
dile m`: este determinant` dep`[irea indicilor
de po lua re sau este nevoie de motorin` în alt`
parte?

Viitorul, probabil, ne va ar`ta!

CONSTANTIN NICULESCU
Pre[edintele 

Automobil Clubului Român

EFECTUL VOLKSWAGEN SAUEFECTUL VOLKSWAGEN SAU
DISPARI}IA MOTOARELORDISPARI}IA MOTOARELOR
DIESEL LA AUTOTURISME ?DIESEL LA AUTOTURISME ?



Ziua de 18 noiembrie 2015
va fi marcat` cu litere de aur
în calendarul mondial al
Siguran]ei Rutiere. Este ziua
în care s-a dat startul Con -
ferin]ei Globale privind Sigu -
ran ]a Rutier`, în capitala
Braziliei, sub auspiciile pre[e -
dintelui Republicii, Dilma
Rousseff [i Pre[edintelui FIA,
Jean Todt. Acest moment is -
to ric a marcat arcul de timp al
siguran]ei rutiere mondiale
între noiembrie 2009 la Con -
ferin]a ministerial` global` de
la Moscova [i noiembrie
2015 la Conferin]a Global`
de la Bra silia.

În cei [ase ani, 2009-2015,
circumscri[i în istoria salv`rii
vie]ii pe [oselele lumii, a avut
loc lansarea „Deceniului
Mon    dial pentru Siguran]`
Rutier` 2011-2020“ prin
Rezolu]ia Organiza]iei Na]iu -
nilor Unite, la ini]iativa Pre[e -

dintelui FIA, dl Jean Todt care
a înscris o pa gin` genia l` în
ceea ce pri ve[te transfor ma -
rea tra fi cului rutier într-un
spa]iu de civiliza]ie rutier` la
sca r` planetar`.

Este foarte semnificativ s`
relev`m a dev`rul, de larg`
rezonan ]`, c` ini]ierea Con fe -
rin]ei Globale de la Moscova
pri vind securita tea rutier` din
noiembrie 2009, la nici o lun`
de zile, de la alegerea sa, în
luna octombrie 2009, în func -
]ia de Pre[edinte al FIA, pune
în lumin` în]elegerea de c`tre
liderul acestui forum mondial
c` siguran]a rutier` reprezint`
una din provoc`rile majore
de dezvoltare ale se co lului
21. Acest imperativ al Pre [e -
dintelui FIA, î[i g`se[te expre -
sia în aceea c` num`rul mor -
]ilor de malarie sau tu ber -
culoz`, pe plan mondial, este
dep`[it de num`rul mor]ilor
din traficul rutier, c` acciden -
tul rutier este princi pala cauz`
de mortalitate din lume a
tinerilor cu vârsta între

salvarea vie]ii
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15-29 de ani. Lansarea, în
mai 2010, prin Rezolu]ie

ONU a „De ceniului Mondial
al Siguran]ei Rutiere 2011-
2020“ a con stituit, a[a cum a
afirmat dl Jean Todt punctul
„focalizator în vederea mobi -
liz`rii co mu nit`]ii pentru sigu -
ran ]` ru tie r`, în vede rea lup -
tei liderilor lumii [i guver nelor
pentru dru muri mai si gure,
vehicule mai sigure [i reguli
de con ducere mai bune”. 

Pentru sus]inerea Deceniu -
lui Mondial al Siguran]ei Ru -
tiere, Pre[edintele FIA a vizitat
un num`r însemnat de clu -
buri auto na]ionale din cele
peste 250 existente în lume,
[i numeroase departamente
guvernamentale; a înfiin]at
mai mult de 100 de proiecte
de siguran]` rutier` în peste
50 de ]`ri; a stabilit o baz` de
rela]ionare cu institu]ii inter -
na]ionale, începând cu ONU,
Organiza]ia Mondial` a S`n` -
t`]ii, Banca Mondial`; a reali -
zat parteneriate cu companii
din sectorul privat, precum
Nissan, Michelin, Petronas în
scopul cre[terii finan]`rii ac]i -
u nilor de siguran]` rutier`.

În luna mai 2011, Pre [e -
dintele FIA a vizitat Automobil
Clubul Român [i a onorat cu
prezen]a sa lansarea oficial`
în România a „Deceniului

Mondial al Si -
guran]ei Ru tie -
re 2011-2020“,
prilej cu care
dom nului Jean
Todt i-au fost
con  ferite înal -
tul ti tlu de Mem -
 bru de Onoa re
al ACR [i „In -
sig na de Aur“ a
ACR, ca un o -
magiu adus
per sona lit`]ii
sale [i ca pro -
motor al Cam -
paniei Mon -
 diale pen tru Si -
gu ran]` Ru tie -
r`.

Având în ve -
dere c` anul
2015 mar -
chea z` jum` tatea „Deceniului
Mondial al Si guran]ei Rutiere
2011-2020“, precum [i ma -
rile pro voc`ri viitoare din
acest do meniu, Pre[edintele
FIA, dl Jean Todt a fost numit
ca Re prezentant Special al
Secre tarului gene ral al ONU
pentru Siguran]` Ru tie r`.
}inta pre vizionat` de Pre[e -
dintele FIA este ca în noul
mileniu sigu ran]a rutier` [i
noile obiective vizând pre -
venirea acciden te lor pe [o -
sea, precum [i ate nu area im -

pac tului lor
ne  gativ s` re -
pre zinte o
com   ponent`
fun damnetal`
a dezvolt`rii
e co  nomice [i
sociale la ni -
vel planetar.
A doua Con -
fe rin]` Glo ba -
l` privind Si -
gu  ran]a Ru -

tier` de la Bra silia, din 18-19
no iembrie 2015, a rea lizat o
revizuire interme diar` a De -
ce niului Mondial 2011-2020,
stabilind urm`to rii pa[i pen -
tru atingerea o biec tivului Or -
ga niza]iei Na]i unilor Unite de
reducere la jum`tate a num` -
rului acci dentelor rutie re, pre -
cum [i de urm`rire pe nal`, a
persoa ne lor care au înc`lcat
legile circula]iei pe drumurile
pu blice, de com pen sa]ii civile
[i de acordare a drepturilor
vic timelor, de ap` rare a celor
mai vulnerabili utilizatori ai
drumurilor (pie tonii [i bici cli[ -
tii) printr-un cadru juridic a -
dec vat. Con ferin]a Global` de
la Brasilia a solicitat tuturor
gu vernelor s` contribuie la
crearea unui For Mondial al
Organiza]iei Na]iu nilor Unite
pentru coordona rea ac]iuni lor
siguran]ei ruti e re în ori zon tul
de timp al a nului 2020.

Georgiana MOGA n
Director General

Ü

salvarea vie]ii
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ACR protec]ia vie]ii pe [osea

Din statisticile Organiza]iei
Mon diale a S`n`t`]ii rezult` c`,
zilnic, 500 de copii sunt uci[i la
nivel mondial, în acci dente rutie -
re. Într-o încercare de a atrage a -
ten]ia asupra acestei crize de
siguran]` rutier`, Jean Todt,
Pre[edinte al FIA [i Reprezentant
Special al Secretarului General al
ONU pentru Siguran]` Rutie r`, s-a
adresat regizorului Luc Besson
pentru un mesaj vi zual puternic
care s` aduc` în aten]ia tuturor
parcipan]i lor la trafic asupra peri -
colelor care îi pândesc pe copiii
din toate ]`rile. Denumit „Save
Kids Lives” (Salva]i vie]ile co pii -
lor), filmul, sus]inut [i de Funda]ia
FIA, a fost lansat pe plan in ter -
na]ional în data de 7 octombrie
2015, pentru a marca Ziua Inter -
na ]ional` a Mersului pe Jos spre
[coal`, fiind o ini]iativ` benefic`
pen tru a atrage aten]ia asupra ne -
cesit`]ii de a proteja pe unii dintre
cei mai vulnerabili dintre partici -
pan]ii la trafic.

Filmat în Africa de Sud [i la

Paris, fimul prezint` riscurile cu
care se confrunt` zil  nic copiii, in -
dife rent c` sunt dato ra te lipsei de
infra structur` ru tie r` si gur` în
ora[ele din Africa sau ca ur mare a
traficului aglo me rat din ora[ele
euro pene.

Filmul este considerat de Jean
Todt ca un semnal de trezire care
va ajuta la con centrarea aten]iei
asupra îm bun`t`]irii siguran]ei
rutiere pentru copiii de pretu tin -
deni.

„Accidentele rutiere sunt la ora
actual` cauza num`rul 1 de mor -
talitate în rândul tine rilor cu vârste
între 15 [i 29 de ani. [i dac` nu
lu`m ur gent atitudine, vor deveni
cauza 1 de mortalitate [i pen tru
copiii cu vârste între 5 [i 14 ani.
Trebuie s` facem tot ce ne st` în
putere pentru a opri aceast` plag`
iar acest film este o chemare la
ac]i une” apreciaz` Jean Todt.

Filmul a fost lansat pentru a
sus ]ine noua campanie, care în -
deamn` la ac]iune pentru sto pa -
rea cre[terii num`rului de victime
din rândul copiilor la nivel modial.
În acest scop, oamenii au fost in -
vita]i s` semneze Declara]ia Co -
pilului pentru siguran]a rutier`.

Declara]ia Copilului consti tuie
un apel de ac]iune pen tru a opri
cre[terea num`rului de decese
rutiere la nivel mon dial, îndemn`
factorii de decizie pentru a pune
sigu ran]a rutier` a copiilor la un
loc prioritar, sprijinind mi[ca rea
pentru siguran]a rutier` condus`
de copii din întreaga lume. 

Campania #SaveKidsLives a
avut ca scop semnarea de c`tre 1
milion de oameni la nivel mondial
a acestei decla ra]ii, on line. Nu m` -
rul de sem n`turi necesare sus ]i ne -
rii campaniei a fost atins, într-un
timp record, astfel încât a ceas t`
problem` major` s` fie pe or di -
nea de zi a celei de-a doua Con -
ferin]e Globale din Brazilia, în
luna noiembrie 2015.

Redac]ia n

FIA cheam` la ac]iune:

PROTEJAREA VIE}ILOR COPIILOR,
PREOCUPARE MONDIAL~
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Dup` cum este cunoscut, clu -
burile automobilistice na]io nale,
din cadrul Federa]iei Inter na -
]ionale a Automobilului (FIA)
de]in calitatea de Autoritate
Sportiv` Na]ional` (ASN). Iar
potrivit art. 36 din Statutul
Asocia]iei „Automobil Clubul
Român î[i exercit` atributul de Autoritate
Sportiv` Na]ional` (ASN) recunoscut de FIA”,
înc` în urm` cu cinci decenii. În aceast`

perspectiv` na]ional` [i interna]ional`, Legea
nr. 69/2000 po zi]ioneaz`, la titlul IV,
paragraful „f”, al structurilor sportive din
România, „Automobil Clubul Român pentru
activitatea de auto mobilism sportiv [i karting
sportiv”, ca singura entitate prev`zut`, în mod
expres, de Legea
Sporturilor. Ca ur -
mare, Automobil
Clubul Ro mân este
autorizat s` orga -
nizeze competi]ii
na]ionale [i interna -
]io  nale de automo -
bi lism sportiv [i
karting spor tiv pe
teritoriul Româ niei.

Având în vedere
ro lul [i locul ASN-
urilor în cluburile
automobi listice din
organizarea FIA, la

jum`tatea lunii octombrie 2015, Federa]ia
Interna]ional` a Automobilului a organizat, la
Helsinki, reuniunea acestora, la care a
participat o delega]ie a ACR, condus` de
directorul general al Asocia]iei. Una dintre
concluziile acestei întâlniri men]ioneaz` c`, în
viitor, se dore[te a putea fi înscrise în Ca -
lendarul Interna]ional al FIA noi tipuri de com -
peti]ii sportive, chiar [i pentru unele categorii
de amatori. Vor fi aduse noi amen damente
Codului Sportiv Inter na]ional, pre cum [i
con]inutului Regulamentelor FIA, în principal
în ceea ce prive[te cre[terea gradului de si -
guran]` a pilo]ilor, oficialilor [i publicului
spectator. Este de men]ionat [i faptul c`, în
viitor, sub auspiciile FIA va func]iona un Forum
al ASN-urilor, instituit ca organism de dez -
batere [i consultare pe problemele esen]iale
ale motorsportului [i ale rolului crescut pe
care urmeaz` s`-l de]in` ASN-urile în acest
domeniu.

Ioan OLARU n

codul sportiv interna]ional

O NOU~ PERSPECTIV~ O NOU~ PERSPECTIV~ 
A COOPER~RI I  A COOPER~RI I  

DINTRE ASN-URILE DIN EUROPADINTRE ASN-URILE DIN EUROPA
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Sub aceast` deviz` a avut loc în perioada
17-18 noiembrie 2015, la sediul clubului
sloven (AMZS) din Ljublijana, în patronajul
FIA Regiunea I, un workshop pe o tem` de
mare actualitate atât pentru România cât [i
pentru celelalte cluburi auto europene. Reu -
niunea a prilejuit un schimb de expe rien]`
axat pe problematica preg`tirii con duc`to -
rilor auto atât în [colile de [oferi cât [i ulte -
rior ob]inerii permisului de conducere auto.
Pe lâng` reprezentan]i ai cluburilor auto din
Europa, la workshop au fost prezen]i [i nu -
mero[i reprezentan]i ai autorit`]ilor guver -
na mentale cu atribu]ii în aceast` direc]ie.  La
lucr`rile workshop-ului a luat parte, de ase -
me nea, secretarul
ge neral al clubului
sloven.

Au fost abordate
importante proble -
me ale domeniului:
cre[terea calit`]ii
pre g`tirii teoretice [i
practice a elevilor;
promovarea concep -
telor inovative în
acest domeniu im -
portant pentru sigu -
ran]a rutier`; direc -
]ii le [i mijloacele de preg`tire continu` a
con du c`torilor auto; implementarea con -

cep telor de conducere preventiv` [i de con -
ducere ecologic`, etc.

O aten]ie deose -
bit` s-a acordat
multipli c`rii mijloa -
celor de atragere a
tinerilor c`tre [co -
lile de [oferi prin
fo losirea formelor
mo der ne de comu -
ni care, în special în
mediul on-line. 

Delega]ia ACR
prezenta la work -
shop a fost format`
din reprezentan]i ai

Administra]iei Centrale [i Sucursalelor Ju -
de]ene ACR, precum [i ai autorit`]ilor guver -
namentale din domeniu. Aceasta  a avut o
contribu]ie apreciat` de to]i cei prezen]i în
special prin ACR Street Test, un nou proiect
de e-learning implementat începând cu
2015 în [colile de [oferi ACR.

Ideile numeroase [i valoroase deta[ate în
cadrul întâlnirii vor fi adaptate [i imple men -
tate în procesul de îmbun`t`]ire a progra -
mei de înv`]`mânt din cadrul [colilor de [o -
feri ACR.

Alexandru VASILE n

WORKSHOP FIA: Excelen]a înWORKSHOP FIA: Excelen]a în
preg`tirea conduc`torilor autopreg`tirea conduc`torilor auto

interna]ionalACR
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distinc]iino i

În ziua de 23 noiembrie 2015, a
avut loc, în Capital`, decernarea
distinc]iilor la Festi valul Na]ional
INTERNETICS, cel mai impor tant
eveniment al acestui an din România
în ceea ce prive[te branding-ul,
marketing-ul [i advertising-ul online,
care fixeaz` standar dele în co mu -
nicarea online din ]ara noastr`. Cu
acest prilej au fost premiate cele mai
bune campanii interactive, site-uri [i
tool-uri de promovare online [i de
încurajare a crea tivit`]ii [i strategiilor
în aceste domenii.

Automobil Clubul Român a repur -
tat, la acest Festival, un succes deo -
sebit, ob]inând un num`r de 4 pre -
mii, împreun` cu com pania Publicis
România, într-o competi]ie cu nu -
meroase companii de prestigiu din
]ara noastr`. Aceste distinc]ii sunt:
”Cel mai creativ client al anului”;
”Platforme Web – sec]iunea
website-uri”; ”Cel mai bun con -
]inut de website” precum [i
premiul pentru ”Utilizarea celei
mai bune tehnologii”. Aceste
distinc]ii au fost ob]inute pentru
proiectul Street View Test. Proiectele
ACR #seatbeltb00bing [i Street View
Test au fost concepute [i realizate împreun`
cu parte nerii no[tri de la Publicis România.

Este de men]ionat faptul c`, în ultima
perioad`, Automobil Clubul Român, a avut
preocup`ri sus]inute în domeniul inova]iei
în siguran]a [i educa]ia rutier`, în perspec -
tiva imperativelor ”Deceniului Mondial al
Siguran]ei Rutiere 2011 – 2020”.

Al`turi de Premiul de Excelen]` pentru
Siguran]` Rutier`, oferit Automobil Clubului
Român de c`tre Comisia European`, ACR a
mai câ[tigat [i Premiul pentru Inova]ie în

Siguran]a Rutier` oferit de c`tre Federa]ia
Interna]ional` a Automobilului, în anul
2015, precum [i Leu de Bronz la cel mai
important festival de Publicitate, Cannes
Lions, la care s-au ad`ugat argint, aur [i
Grand Prix la festivalul Golden Drum.

Proiectele ACR #seatbeltb00bing [i Street
View Test au fost concepute [i realizate
împreun` cu partenerii no[tri de la Publicis
România.

Alin DROSU n

ACR: succes deosebit ACR: succes deosebit 
la Festivalul «Internetics» 2015la Festivalul «Internetics» 2015
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Organiza]ia a Na]iunilor Unite (ONU), la
ini]iativa Road Peace, organiza]ie caritabil`
din Marea Britanie, care acord` asisten]`
victimelor accidentelor rutiere, a stabilit prin
Rezolu]ia adoptat` la 26 oc tombrie 2005,
ca, anual, în a treia duminic` din luna
noiembrie s` fie celebrat` „Ziua Mondial` a
Comemor`rii Victimelor Acci dentelor de Cir -
cula]ie”. Prin aceast` ini]ia tiv`, ONU dore[te
atragerea aten]iei popu la]iei asupra acestei
probleme sociale ma jore, privind adoptarea
unor m`suri preven tive cât mai eficiente
pentru reducerea nu m` rului accidentelor de
circula]ie.

Ziua Mondial` are o lung` istorie: din
1995 organiza]iile pentru protec]ia victi me -
lor accidentelor rutiere din Europa o cele -
breaz`, c`rora li s-au al`turat cele din Africa,
America de Sud [i Asia. În anul 2000, Papa
[i al]i lideri religio[i au amintit victimele
accidentelor în a 3-a duminic` a lunii
noiem brie, numind-o „Zi Mondial`“. În anul
2003, Organiza]ia Mondial` a S`n`t`]ii a
pus pentru prima dat` problema recu noa[ -
terii acesteia. Astfel, dup` zece ani de la
prima celebrare, pe 26 octombrie 2005,
Ziua Mondial` a fost adoptat` de c`tre Adu -
narea General` ONU ca „zi de recunoa[tere

corespunz`toare pentru victimele acciden -
telor rutiere [i a famiilor lor”.

Astfel, în 2015 anivers`m 20 de ani de la
prima aten]ie îndreptat` c`tre aceast` zi [i
10 ani de recunoa[tere din partea ONU. 

Tema propus` în anul 2015 a fost „E
timpul s` ne amintim - Spune NU crime -
lor de pe [osele!” (It’s time ro Remem -
ber - Say NO to Road Crime!)” potrivit
www.worlddayofremembrance.org.

Din datele Organiza]iei Mondiale a S` -
n`t`]ii, rezult` c` zilnic peste 3400 de
persoane î[i pierd via]a din cauza acciden -
telor rutiere, majoritatea tineri, anual î[i
pierd via]a 1,3 milioane de oameni;
]`rile în curs de dezvoltare suport` 90%

Z iua Mondia l`  a  Comemor`r i iZ iua Mondia l`  a  Comemor`r i i
V ic t imelor  Acc idente lor  V ic t imelor  Acc idente lor  

de Ci rcu la] ie  -  2015de Ci rcu la] ie  -  2015

Ü

istorieirecursu l
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din totalul deceselor. Acestor date li se
al`tur` [i altele:
o Accidentele rutiere reprezint` principala

cauz` a mortalit`]ii pentru persoanele cu
vârste între 15 [i 19 ani, [i a doua cauz`
pentru cele în vârst` de 5 – 14 ani;
o În fiecare zi sunt uci[i sau grav acci -

denta]i în accidente rutiere, pe [oselele
lumii, cel pu]in 2000 de copii de vârst`
[colar`; 
o Costul economic la nivel global al

accidentelor rutiere mortale sau cu r`ni]i
grav se ridic` la 518 miliarde dolari;
o Solu]ia de perspectiv` – stabilirea

securit`]ii rutiere drept prioritate în urm` -
torii 10 ani va salva de la moarte 5 milioane
de vie]i [i va preveni 50 de milioane de
r`ni]i grav pân` în anul 2020;
o Adunarea General` a ONU consider`

mortalitatea rutier` [i r`nirile din acciden te -
le rutiere o piedic` în realizarea Obiectivelor
de Dezvoltare ale Mileniului.

În ceea ce prive[te România, fenomenul
accidentologic pune în eviden]` faptul c`
aceasta de]ine un nedorit loc doi în Europa
în privin]a num`rului de decese din acciden -
tele rutiere în compara]ie cu num`rul de
locuitori.

Automobil Clubul Român, ca una din cele
mai reprezentative organiza]ii neguverna -
men tale, s-a remarcat înc` primul deceniu
al secolului XXI cu ac]iuni de rezonan]` pen -
tru dezvoltarea con[tiin]ei preventive tuturor
participan]ilor la traficul rutier. Pre[edinetele
Automo bil Clubului Român a semnat în oc -
tombrie 2006, la Barcelona, Declara]ia FIA

privind siguran]a rutier` mondial`, „Make
Roads Safe“, apoi Charta European` a Sigu -

ran ]ei Rutiere la Bruxelles, în martie 2007,
pen tru ca în septembrie 2008, aceasta s`
mai fie semnat`, la Bucure[ti, de alte 18
institu]ii din ]ara noastr` cu responsabilit`]i
în acest domeniu. ACR a primit, din partea
Comisiei Europene, în noiembrie 2007, Pre -
miul de Excelen]` în Securitate Rutier`,
dup` adera rea României la aceast` orga ni -
za]ie conti nen tal`. 

Automobil Clubul Român, a marcat, prin
ac]iuni specifice, „Ziua Mondial` a Come -
mo r`rii Victimelor Accidentelor de Circula -
]ie”, în rândul membrilor Asocia]iei [i a
celorlal]i automobili[ti din ]ara noastr`, în
conformitate cu Rezolu]ia Adun`rii Generale
a ONU [i prin promovarea Campaniei Na -
]ionale „Think Bikes” care militeaz` pentru
protec]ia vie]ii bicicli[tilor, moto cicli[tilor [i
scuteri[tilor, concomitent cu promovarea de
c`tre ACR a „C`r]ii de Salvare la Bord” do cu -
ment a c`rui prezen]` în autovehicul poate
reduce timpul de interven]ie în caz de acci -
dent cu pân` la 30%.

Ac]iunile întreprinse în campaniile ACR au
avut, în acela[i timp, ca semnifica]ie major`
comemorarea miilor de persoane ucise sau
r`nite în accidente rutiere, omagierea fami -
liile acestora, precum [i elogierea activit`]ii
desf`[urate de profesioni[tii din domeniul
medicinei, poli]iei, serviciilor de urgen]`,
care se confrunt` zilnic cu consecin]ele dra -
matice ale accidentelor de circula]ie.

Mirela TUDOR n

Ü

istorieirecursu l
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ACRpar tener ia te

În deschiderea reuniunii,
Pre[edintele ACR, a precizat
faptul c` „acest proiect se
înscrie în seria activit`]ilor
pe care Auto mobil Clubul
Ro mân le deruleaz` în

cadrul Deceniului Mondial
al Siguran]ei Rutiere 2011 –
2020, lansat de Organiza]ia
Na]iu nilor Unite, în scopul
reducerii num`rului de vic -
time din accidentele rutiere.

Prin imple mentarea „C`r]ii
de Salvare la Bord” în Ro -
mânia, ACR, împreun` cu
IGSU [i noul partener OMV
Petrom, contribuie substan -
]ial la eforturile de salvare a
vie]ii victimelor accidentelor
rutiere prin reducerea
timpului de descarcerare”

La rândul s`u, Raed Arafat
a spus c` „dac` aceste
indica]ii sunt în ma[in`, ele
nu fac decât s` faciliteze
pompierului opera]iunea de
descarcerare [i s` gr`beasc`
eliberarea victimei, în sigu -
ran]`, din ma[ina acciden -
tat`. Este un lucru care nu
cost` nimic, dar care poate
face diferen]a între via]` [i
moar te. Este o onoare

Par tener ia tu l  Par tener ia tu l  
ACR [ i  OMW PetromACR [ i  OMW Petrom

În ziua de 16 octombrie 2015, a
avut loc lansarea parteneriatului
între Automobil Clubul Român,
care a ini]iat, în premier` în
România, „Cartea de Salvare la
Bord”, [i compania OMV Petrom,
care s-a aliat la acest proiect ino -
vator [i care a g`zduit acest eve -
niment de importan]` major`
pentru protejarea vie]ii persoa -
nelor implicate în accidentele
rutiere. La acest eveniment au
participat ing. Constantin Niculescu, Pre[e dintele ACR, Raed Arafat, Secretar de
Stat în Ministerul Afacerilor Interne, [ef al Departa mentului pentru Situa]ii de
Urgen]`, Nicolae Cornea, Inspector General al IGSU [i Adrian Nicolaescu, Retail
Manager OMV Petrom. Cartea de Salvare la Bord este o ini]iativ` lansat` de
Automobil Clubul Român (ACR) împreun` cu Inspectoratul General pentru
Situa]ii de Urgen]` (IGSU) [i promovat` în parteneriat cu Departamentul pentru
Situa]ii de Urgen]` (DSU) [i OMV Petrom.

Ü
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pentru Departamentul
pen tru Situa]ii de Urgen -

]` s` se al`ture [i s` sprijine
aceast` ini]iativ` lansat` de
Auto mobil Clubul Român
(ACR) împreun` cu Inspec -
toratul General pentru
Situa]ii de Urgen]` (IGSU) [i
pro movat` în parteneriat cu
OMV Petrom”.

OMV Petrom s-a al`turat
campaniei Car tea de Salvare
la Bord [i va facilita promo -
varea acesteia în cele 400

de benzin`rii Petrom r`s -
pândite în toat` ]ara. În
acela[i timp, pentru c`
siguran]a angaja]ilor este
parte important` a strategiei
de sustena bi litate OMV Pe -
trom, toate cele aproximativ
2.500 de autovehicule din
flota companiei sunt echi -
pate cu c`r]i de salvare la
bord. De asemenea, Cartea
de Salvare la Bord va fi
promovat` de c`tre mii de
angaja]i din sta]iile Petrom,

prin intermediul celor peste
500.000 de pliante, [i în
plus printr-o aplica]ie online
– un test menit s` îi fac` pe
[oferi s` con[tientizeze cât
de important` este prezen]a
în ma[in` a C`r]ii de Sal -
vare.

Este o necesitate ca fie -
care proprietar de autove -
hicul s` de]in` o carte de
salvare, care poate fi des -
c`rcat` de pe website-ul
ACR – www.csb.acr.ro, în
func]ie de marca [i modelul
autovehiculului. Pentru a fi
u[or de identificat diversele
componente, Cartea de
Salvare la Bord trebuie prin -
tat` color [i a[ezat` la
parasolarul din dreptul
[oferului, a[a cum prev`d
procedurile de salvare.

Mai multe detalii despre
utilizarea C`r]ii de Salvare la
Bord precum si link-urile
pentru descarcare le pute]i
g`si pe www.csb.acr.ro.

Alin DROSU n

Ü

ACRpar tener ia te
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ACR protec]ia vie]ii pe [osea

Cifrele noi arat` c` 9 din 10 conduc`tori
auto (93%) recunosc c` de multe ori este
greu s` îi vad` pe cicli[ti atunci când conduc
[i mai mult de jum`tate (55%) sunt sur -
prin[i atunci când ”apare un ciclist de ni c` -
ieri”.

Campania FIA ”Think bikes” promovat` în
România de c`tre Automobil Clubul Român
dore[te s` atrag` aten]ia asupra num`rului
mare de decese [i v`t`m`ri în rândul ci -
cli[tilor, motocicli[tilor [i scuteri[tilor. Cam -
pania FIA se desf`[oar` în peste  11 state
europene prin campaniile na]ionale organi -
zate de cluburile din FIA-Regiunea I, care
num`r` peste 38 milioane de membrii cu
scopul con[tientiz`rii conduc`torilor auto
privind protec]ia în trafic a utilizatorilor de
vehicule cu 2 ro]i. 

Statisticile sunt alarmante la nivel
european în leg`tur` cu accidentele în care
sunt implica]i bicicli[ti, motocicli[ti, scute -
ri[ti, în condi]iile în care 33 % din traficul
european se desf`[oar` pe biciclet`, moto -
ciclet`, sau scuter:
n în fiecare an 7500 de motocicli[ti î[i

pierd via]a în trafic
n 2/3 dintre accidentele fatale cu bicicli[ti

în Europa sunt rezultatul coliziunilor cu auto -
 vehicule
n 40% din accidentele fatale cu bicicli[ti

se produc în intersec]ii
n cicli[tii, motocicli[tii [i scuteri[tii repre -

zint` peste 50% din victimele spitalizate în
urma accidentelor rutiere
n motocicli[tii [i scuteri[tii reprezint` 22%

din decesele rutiere
Având în vedere aceste cifre, Automobil

Clubul Român îndeamn` to]i automobili[tii
”Gândi]i-v` la bicicli[ti, motocicli[ti [i veri -

fica]i-v` oglinzile”. De aceea, [oferii trebuie
s` regleze oglinzile retrovizoare, s` verifice
oglinzile mai ales atunci când întorc capul sa
schimbe banda de deplasare; s` întoarc`
capul pentru a se asigura în ”punctul mort”;
s` utilizeze semnalizatorul pentru a avertiza
restul de participan]i la trafic; s` amplaseze
sticker-ul ACR, oferit gratuit, pe oglinzile la -
terale pentru a-[i forma reflexul observ`rii
celor care circul` pe dou` ro]i.

Campania a fost sus]inut` [i promovat` [i
în calendarul ciclist 2015, în parteneriat cu
clubul de ciclism BikeXpert Racing Team.
Printre sportivii care au sus]inut [i promovat
campania Think Bikes în România se nu m` -
r` campioni na]ionali [i vice - campioni la
concursuri de ciclism rutier, mountain bike,
atât pentru amatori cât [i pentru profesio -
ni[ti. Unii dintre cei mai cunoscu]i campioni
au luat parte, la sediul ACR, la o dezbatere
privind siguran]a pe drumuri pentru bicicli[ti,
motocicli[ti [i scutere [i modul în care in sti -
tu]iile publice trebuie s` se implice în pro -
movarea legii circula]iei pe drumurile pu bli -
ce. Anul 2016 va însemna o nou` deschi de -
re pentru ac]iuni multiple la nivel na]ional
pentru protec]ia bicicli[tilor care sunt expu[i,
poate cel mai mult la accidentele ru tiere,
mai ales din cauza ignoran]ei auto mobi li[ti -
lor.

În cadrul campaniei, cluburile de ciclism,
cluburile sportive cu motor în cadrul ACR [i
mul]i voluntari ACR au distribuit pân` în pre -
zent peste 7000 de autocolante [i flutura[i .

C`t`lin SPRÎNCEAN~ n
Team Manager BikeXpert Racing Team

CAMPANIE FIA „THINK BIKES“CAMPANIE FIA „THINK BIKES“
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[oseleiog l inda

În 2010, România s-a al`turat obiectivelor
Deceniului Mondial al Siguran]ei Rutiere
2011 – 2020, lansat prin Rezolu]ie ONU de
sc`dere a num`rului persoanelor decedate
cu 50 % pân` în anul 2020. Un obiectiv
ambi]ios, îns` foarte greu de realizat. 

Între timp, statele care s-au raliat acestui
obiectiv, printre care se num`r` [i România,
au f`cut eforturi sus]inute în acest sens, îns`
nu suficiente.

Analizând situa]ia accidentelor rutiere
cauzatoare de v`t`m`ri corporale produse
pe teritoriul României între anii 2010 –
2014, putem observa o sc`dere a num`rului
de persoane decedate în accidentele
rutiere, semn c` în România se fac eforturi
în vederea sc`derii num`rului de accidente
rutiere.

În acela[i timp, re]eua de drumuri din Ro -
mânia a crescut, nu îns` în ritmul pe care ni-l
dorim cu to]i. Dup` cum bine se cunoa[te,
la capitolul autostr`zi, de care depind atât
economia României, cât [i nivelul de sigu -
ran]` al circula]iei, suntem pe ultimul loc
dintre statele Uniunii Europene. De[i pe
autostr`zi se produc cele mai pu]ine
accidente, lucru care denot` un grad mare
de siguran]` al traficului pe aceste artere
rutiere, la acest capitol România este cu
mult în urma statelor europene, iar
accidentele continu` s` produc` suferin]e,
pagube [i costuri uria[e.

Sursa: Institutul Na]ional de Statistic`

Analizând situa]ia statistic` de mai sus,
putem observa, cu u[urin]`, existen]a unei
leg`turi inverse între num`rul de persoane
decedate în accidentele rutiere [i evolu]ia re -
]elei de drumuri din România. Cu alte cuvin -
te, pe m`sur` ce lungimea re]elei de dru -

muri din România cre[te, num`rul persoa -
nelor care mor în accidente rutiere scade.

Alin DROSU n

Obiectivul Deceniului Mondial pentruObiectivul Deceniului Mondial pentru
Siguran]` Rutier` 2011 – 2020, Siguran]` Rutier` 2011 – 2020, 

din ce în ce mai greu de atins în România !din ce în ce mai greu de atins în România !

2010

2011

2012

2013

2014

Anul
Accidente
cauzatoare 
de v`t`m`ri
corporale

Deceda]i R`ni]i
Lungime
drumuri

Km

25996

26648

26928

24827

25355

2377

2018

2042

1861

1818

32414

33491

34209

31464

32334

82368

83738

84185

84887

85362
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Beneficii deosebite prin noile categorii
de membri ACR: National Club Assist

[i Europa Club Assist
Dac` la începutul a -

nului 2015, Automobil
Clubul Român a pus la

dispozi]ia persoanelor
juridice dou` noi cate -
gorii de membri, „ACR
National Assist” [i „ACR
Europa Assist”, care s-au
bucurat de un succes
deosebit în rândul
acestora, finalul de an
2015 aduce înc` dou`
noi categorii de membri
ACR, destinate, persoa -
ne lor fizice: National
Club Assist [i Europa
Club Assist.  Aceste noi
categorii de membri
ACR sunt special conce -
pute pentru a asigura
mobilitatea auto vehicu -
lelor de]inute de per -
soa nele fizice, atât cu
acoperire na]ional`, cât
[i cu acoperire euro -
pean`. Membrii vor pu -
tea beneficia de avan -
tajele celor dou` cate -
gorii dup` 48 de ore de
la înscrierea în progra -
mul na]ional de gesti -
une membri ACR.

de membri ACRno i  ca tegor i i  

Repara]ia la locul evenimentului 
în caz de defec]iune tehnic`

Tractare pân` la primul service
în caz de defec]iune sau accident

Interven]ie la locul evenimentului sau tractare
pân` la primul service în caz de probleme la
cheile de contact sau de acces în autovehicul

Service ro]i: repara]ia la locul incidentului sau
tractare pân` la primul service 

în caz de defec]iuni la ro]i 
(pan` simpl` sau multipl`, lips` cric, etc)

Tractare pân` la primul service în caz de
alimentare gresit` sau combustibil poluat

Furtul vehiculului: tractare pân` la primul service

Asisten]` în caz de coliziune cu animale: tractare
pân` la primul service

Cazare pentru [ofer [i pasageri

Parcare 

Transport persoane 

Asisten]` 24h în caz de accident

Organizare recuperare din afara carosabilului

Organizare livrare piese de schimb

Asisten]` în organizarea cas`rii vehiculului avariat
în urma unui accident

Discount la combustibili

Informa]ii din trafic sau informa]ii turistice

Acces la programul Show Your Card!

Acces la programul de discounturi ACR:
piese, service, ITP, etc

Consultan]` juridic`

Pre]uri:

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

265 lei

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

Produse ACR

Servicii de asisten]`

NC Asisst

RO

EuropaClub Asisst

RO     EU

Num`r unic de urgen]`: +40 21 222 22 22

435 lei

Prezent`m, al`turat,
beneficiile incluse în
aceste categorii de
membri:
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zileii n te rv iu l

În ultima perioad`, Automobil Clubul Ro -
mân, asocia]ia automobili[tilor din Româ -

nia, a avut preocup`ri sus]i -
nute în domeniul inova]iei în
sigu ran]a [i educa]ia rutier`,
în perspectiva impera tivelor
„Deceniului Mondial al Sigu -
ran]ei Rutiere 2011 – 2020”. 

Al`turi de Premiul de Exce -
len]` pen tru Siguran]` Ru tie -
r`, oferit Auto mobil Clubului
Român de c`tre Comisia

Euro pean`, ACR a mai câ[tigat [i Premiul
pentru Inova]ie în Siguran]a Rutier` oferit
de c`tre Federa]ia Interna]ional` a
Automobilului, în anul 2015. 

Despre modul în care problematica si -
guran]ei rutiere poate fi adus` în con -
[tiin]a public`, l-am provocat, recent, la o
scurt` discu]ie, pe dl. Dan Frîncu lescu:

Ce a adus nou în compania Publicis Ro -
mania colaborarea cu Automobil Clubul
Român?

DF: În primul rând, un client partener de
încredere [i începutul unei rela]ii pe termen
lung. Ne-am bucurat ca ne putem aduce
contribu]ia la campanii care pot adresa
problematica siguran]ei rutiere. Este felul
nostru de a ne implica „civil”. {i, de
asemenea, important` este [i posibilitatea
cre`rii unor campanii win-win, pentru ACR
[i pentru noi. 

Considera]i siguran]a rutier` [i, in clu siv,
educa]ia rutier` un domeniu de importan]`
în care companiile de publicitate se pot
implica?

DF: Absolut, dup` cum am demonstrat cu
primele dou` campanii f`cute de tandemul
ACR - Publicis, #seatbeltb00bing [i Street
View Test.

Care sunt distinc]iile pe care compania
Publicis Romania le-a primt ca urmare a
abord`rii problematicii siguran]ei rutiere
promovat` de ACR?

DF: Nominaliz`ri [i un Leu de Bronz la cel
mai important festival de Publicitate,
Cannes Lions, la care s-au ad`ugat argint,
aur [i Grand Prix la festivalul Golden Drum.
{i vrem s` fie doar începutul. 

Cum vede]i, în perspectiv`, colaborarea cu
Automobil Clubul Român? (proble matica
sigu ran]ei rutiere, educa]ie ru tier`, sau alte
domenii)

DF: Vrem s` ajut`m în orice aspect care
necesit` un act de comunicare. S` r`s -
pundem unor pro bleme/situa]ii existente
prin campanii relevante, care se fac remar -
cate. 

Automobil Clubul Român, ca societate
civil`, [i ca una din cele mai reprezen tative
organiza]ii ale acesteia, poate prezenta un
câmp semnificativ de cola borare cu Publicis
Romania?

DF: Auto-cluburile au câte o singura
organiza]ie în fiecare ]ar`. Astfel, suntem
onora]i s` lucr`m cu un client, din acest
punct de vedere, unic în România, cu o
tradi]ie îndelungat` [i o activitate excep -
]ional`. 

Interviu realizat de dl. Dr. Ilie Gabra n
Directorul Revistei Autoturism

O COOPERARE DE SUCCES: O COOPERARE DE SUCCES: 
ACR {I PUBLICIS ROMÂNIAACR {I PUBLICIS ROMÂNIA

Interviu cu Dan Frînculescu – Group Creative Director Publicis România
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În ziua de 19 septembrie
2015, a avut loc cursa omagial`
Bucure[ti – Giurgiu, dedicat` îm -
plinirii a 111 ani de la prima
competi]ie automobilistic` din
Ro mânia, din 22 septembrie
1904, organizat` de ACR.

Istoricul traseu de acum 111
ani a fost înnobilat cu momentul
omagial de la C`lug`reni, la Mo -
numentul Mihai Viteazul, mar -
când 420 de ani de la cea mai
mare victorie a domnitorului
]`rii Române[ti, la 23 august
1595, împotriva armatei Impe -
riului Otoman, care a stopat
ofensiva turcilor spre Europa. Cu
acest prilej, prof. dr. Cristian
Marin, fiu al acestor plaiuri, a
donat Automobil Clubului Ro -
mân, ampla sa lucrare „Mihai Vi -
teazul”, cu semn`tura tuturor
participan]ilor la cursa omagial`.

Pe traseul spre Giurgiu, zecile
de automobile, deopotriv` de
epo c` [i contemporane, au fost
salutate de participan]ii la trafic,
mai ales în centrul Municipiului

Giurgiu, pân` la Mu -
zeul „Teohari Anto -
nescu”, unul din
cele mai vechi din
Europa.  Directorul
a  cestuia, dl. Con -
stantin Buduru, a in -
vitat pe to]i partici -
pan]ii la cursa auto
s` viziteze saloanele

acestei institu]ii. „Cursa auto din
1904, a 6-a din lume, semnific`,
totodat`, [i locul secular al Giur -
giului în civiliza]ia automobilis -
tic` mondial`, împreun` cu
Auto mobil Clubul Român. 

Cu prilejul omagial al primei
curse auto din România, Pre[e -
din tele Automobil Clubului Ro -
mân, ing. Constantin Niculescu,

a donat Muzeului ampla lucrare
monografic` „Cronica Centena -
rului ACR 1904 – 2004”, precum

[i o fotografie de la cursa
istoric` din 1904, pe traseul
Bucure[ti – Giurgiu, [i, de
asemenea, un portret în
peni]` al Prin ]ului George
Valentin Bi bes cu, care a
organizat aceast` curs`,
chiar în primul an când
acesta a înfiin]at Automobil
Clubul Român, al c`rui
pre[edinte a fost timp de

20 de ani (1904 – 1924).
La reu[ita evenimentului [i-au

adus contribu]ia GT Auto Club
Sportiv, care patroneaz` Cam -
pionatul Na]ional de În de -
mânare al ACR, Clubul Traban -
ti[tilor din Bucure[ti, cu nume -
roase automobile de epoc`. La
cursa omagial` au participat, de

asemenea, pri -
mul automobil
Dacia 1100 din
colec]ia ACR,
pri mul auto mo -
bil Dacia Logan
din colec]ia ACR
(nerulat), auto -
plat formele ACR
de asis ten]` ru -
tier`, auto mo -
bile ale [colii de
[oferi ACR, c` -
rora li s-au a -
d`ugat alte zeci

de ma[ini ale membrilor [i
simpatizan]ilor aso cia]iei noas -
tre.

Acest eveniment a fost în -
nobilat, la final, cu decernarea
diplo me lor de merit, con ferite
de Pre[edintele ACR, precum [i
de o recep]ie oferit` de Co -
mitetul Executiv al ACR cu
prilejul cursei omagiale: 111 ani
de la prima competi]ie de
automobile Bucure[ti – Giur giu
– Bucure[ti.

Ilie GABRA n

OMAGIU:OMAGIU: 111 ANI DE LA PRIMA CURS~111 ANI DE LA PRIMA CURS~
DE AUTOMOBILE DE AUTOMOBILE 

DIN ROMÂNIADIN ROMÂNIA
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Edi]ia a X-a a Campionatului Na]ional de Rally
Sprint, organizat` de Sucursala ACR Satu Mare,
Clubul Sportiv Rider’s Satu Mare sub egida ACR-
CNAK, conform calendarului sportiv aprobat pe
2015, s-a încheiat sâmb`t`, 21 noiembrie, cu eta -
pa a V-a, care a fost g`zduit` la Poligonul ACR din
Satu Mare. Înscrierile pentru aceast` competi]ie s-
au f`cut pân` în ziua concursului, atât pentru
pilo]ii licen]ia]i, cât [i pentru cei care bat la por]ile
consacr`rii. Competi]ia a fost deschis` pentru
toate tipurile de autoturisme. Cel mai titrat cam -
pionat din Ardeal s-a încheiat f`r` evenimente
nedorite, iar pe parcursul acestuia (din prim`var`
pân` în toamn`) au dat startul 124 de pilo]i la cele
8 grupe stabilite.

Chiar dac` ultima etap` s-a desf`[urat în con -
di]ii meteo nefavorabile pentru acest sport, adic`
cu precipita]ii abundente, cursa a înscris un num`r
foarte mare de pilo]i
(61). Au participat
concuren]i din foarte
multe zone ale ]`rii cum
ar fi: Baia Mare, Carei,
Oradea, Cluj-Napoca,
Zal`u, Sighetu Marma -
]iei, Miercurea Nirajului,
Livada, Giroc, Simleul Sil -
va  niei [i, nu în ultimul
rând, Satu Mare. De ase -
menea, au participat [i
pilo]i din ]ara vecin`.
Con form Regulamentului campionatului, fiecare
pilot a putut concura la dou` grupe diferite.

Dup` terminarea etapei a V-a a edi]iei 2015, [i
dup` adunarea punctelor ob]inute la toate eta -
pele, a avut loc festivitatea oficial`, într-o sal` su -
per b` de evenimente, pentru decernarea titlurilor

de campioni.
În dup`-amiaza zilei

p r e m e r g ` t o a r e
concursului, trainer-i
ACR autoriza]i FIA, au
sus]inut un seminar pe
teme de securitate a
oficialilor [i a pilo]ilor în
timpul concursurilor
automobilistice [i de
karting. 
Câ[tig`torii fiec`rei
grupe a Campionatului
Na]io nal de Rally Sprint
2015, sunt:

Campionul grupei JN1: Tar]a David 13 ani (Baia
Mare, Suzuki Swift)
Vicecampionul grupei JN1: Pintye Balázs 13 ani (Satu
Mare, Honda)
Locul 3 la grupa JN1: Hanea Mihnea 13 ani (Cluj

Napoca, Ford Ka)

Campionul grupei JN2:
Balogh Alex 17 ani (Satu
Mare, Peugeot)
Vicecampionul grupei JN2:
Purgui Flaviu 18 ani (Satu
Mare, Peugeot)
Locul 3 la grupa JN2:
Iocsak Leontin 16 ani
(Livada, Suzuki)

Campionul grupei ON1:
Iocsak Ioan (Livada, Suzuki)

Vicecampionul grupei ON1: Toth Adalbert (Livada,
Mazda)
Locul 3 la grupa ON1: Hankovszki Árpád (Livada,
Mitshubishi Colt)

Campionul grupei ON2: Nagy Attila (Baia Mare, Opel
Astra)
Vicecampionul grupei ON2: Onisa Vlad Andrei (Baia
Mare, Renault Megane)
Locul 3 la grupa ON2: Valdman István (Baia Mare,
Dacia Sport)

Campionul grupei ON3: Kis Szilárd (Miercurea Nira -
jului, BMW)
Vicecampionul grupei ON3: M`rcu  Iulian (Baia Mare,
BMW)
Locul 3 la grupa ON3: Ro[u Mihai (Carei, BMW)

Campionul grupei ONLY OPEN 1: Pa[ca Ovidiu (Baia
Mare, Mitshubishi Evo)
Vicecampionul grupei ONLY OPEN 1: Bernat L.
Alexan dru (Simleul Silvaniei, Citroen) Ü

CAMPIONATUL NA}IONAL DE RALLYCAMPIONATUL NA}IONAL DE RALLY
SPRINT 2015 A AJUNS LA „FINISH”SPRINT 2015 A AJUNS LA „FINISH”

la el acas`spor tu l  au to
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Locul 3 la grupa ONLY OPEN 1: Kis Kasza Szilárd
(Satu Mare, Toyota)

Campionul grupei ONLY OPEN 2: Stecka Florin (Satu
Mare, BMW)
Vicecampionul grupei ONLY OPEN 2: Kovács Levente
(Satu Mare, BMW)
Locul 3 la grupa ON3: F`rc`u Catalin (Satu Mare,
BMW)

Campioana grupei FEMININ: Iocsak Natalia Ramona
(Livada, Suzuki)

Vicecampioana grupei FEMININ: Hanea Natalie (Cluj
Napoca, Ford Ka)
Locul 3 la grupa FEMININ: Izsaky Pamela (Sighetu
Marmatiei, Opel Astra)

Campionul grupei OPEN: Pa[ca Ovidiu (Baia Mare,
Mitshubishi Evo)
Vicecampionul grupei OPEN: Balogh Alex 17 ani
(Satu Mare, Peugeot)
Locul 3 la grupa OPEN: Bernat L. Alexandru (Simleul
Silvaniei, Citroen)

David SELETYE n

Rally Sprint Dumbr`vi]a, a încheiatRally Sprint Dumbr`vi]a, a încheiat
Campionatul de Automobilism Campionatul de Automobilism 

[i Karting Timi[[i Karting Timi[
Sâmb`t`, 21 noiembrie, în

organizarea Comisiei de Auto -
mobilism [i Karting Timi[ a
Sucursalei ACR, a avut loc etapa
final` a Campionatului local de
Automobilism [i Karting Timi[, la
Dumbr`vi]a, conform calenda ru -
lui sportiv aprobat de CNAK-ACR
pe 2015. Etapa s-a desf`[urat
exclusiv pe teren accidentat,
neasfaltat, iar ploaia a dat multe
b`t`i de cap concuren]ilor, orga -
nizatorilor [i publicului specta -
tor.

Pilotul Marius Giurisici, liderul
clasei 1 nu a riscat nimic [i a
cedat locul 1 rivalului s`u Florin
Sburlea. La clasa 2, câ[tig`tor a
fost francezul Romain Gilles pe
un autoturism Peugeot 205, iar
la clasa 3 câ[tig`tor a fost Peter
Nemeh, tot pe o ma[in` fran -
]uzeasc`, ie[ind în fa]a celui mai
performant din edi]iile anterioa -
re: Alexandru Krepelka.

La debutan]i, Darco Pelici a
câ[tigat locul 1, iar la feminin a
câ[tigat Alina Popa.

La karting Victor Nagy nu a vut
emo]ii la Clasa Super Sport,
dovedindu-se a fi cel mai rapid

în compara]ie cu ceilal]i pilo]i de
aceea[i vârst`. La categoria
SuperSportPufo, Antonio Tara -
ban a fost cel mai rapid în com -
para]ie cu Eduardo Konig din
Deta [i cu debutanta Alessia
Nagy din Dumbr`vi]a.

Se poate aprecia c`, cu cele
nou` etape de automobilism [i
karting ale jude]ului Timi[, anul
sportiv 2015 a fost foarte reu[it,
atât în ceea ce prive[te orga niza -
rea competi]iilor cât [i prin nu -
m`rul mare de concuren]i licen -
]ia]i [i debutan]i.

Florin JUMUG~ n

Ü
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Poiana Bra[ovPoiana Bra[ov
HOTEL ESCALADE 4* HOTEL ESCALADE 4* 
(29.12-03.01.2016)(29.12-03.01.2016)

o Cazare 5
nop]i

o Mas` demi -
pen  siune;

o Cina festiv`
de Revelion;

o Cina festiv`
\n 01.01.2016;

o Muzica live,
acces piscin`, sala fitness, saun`;

PRE} PACHET: 2780 LEI/PERS/SEJUR – loc \n
camera dubl`-4*;

2405 LEI/PERS/SEJUR – loc \n camer` dubl` -
3*;

HOTEL ALPIN 4* (29.12-04.01.2016 )HOTEL ALPIN 4* (29.12-04.01.2016 )

Pachetul include:
o Cazare 6 nop -

]i + mic dejun;
Cin` pe data

de 29.12;
3 0 . 1 2 . 2 0 1 4 ;
01.01; 02.01;
03.01.2016;

o Mas` festiv`
de Revelion;

o Acces piscin`, saun`, loc de joaca pentru
copii, aqua fitness;

o Piano concert live 5 o’clock;

PRE} PACHET: 3705 LEI/PERS/SEJUR – loc \n
camer` dubl`.

HOTEL RINA VISTA 3* (30.12-03.01.2016)HOTEL RINA VISTA 3* (30.12-03.01.2016)

Pachetul include:
oCazare 4 nop -

]i + mic dejun+
Cin` bufet;

o Mas` festiv`
de Revelion;

o Acces gratuit
la saun`;

o Acces inter -
net wireless \n spa]iile publice.

PRE} PACHET: 1830 LEI/PERS/SEJUR – loc \n
camer` dubl`.

PredealPredeal
HOTEL PIEMONTE 4* HOTEL PIEMONTE 4* 

(PERIOADA 30.12 -03.01.2016)(PERIOADA 30.12 -03.01.2016)

Pachetul include:
o Cazare 3, 4

nop]i cu mic
dejun;

o Brunch [i
Cin` Festiv` pe
01.01.2016;

o Cin` festiv`
de Revelion cu
muzic` live [i b`uturi incluse;

o Invitat special Gabriel Doroban]u;
o Acces internet gratuit [i parcare.
PRE} PACHET: 1399 LEI/PERS/SEJUR – loc \n

camera dubl` – 3 nop]i.
1499 LEI/PERS/SEJUR – loc \n camer` dubl` –

4 nop]i.

HOTEL BELVEDERE 3* HOTEL BELVEDERE 3* 
(PERIOADA 29.12 – 02.01.2016)(PERIOADA 29.12 – 02.01.2016)

Pachetul include:
o Cazare 4

nop]i + mic
dejun [i Cin`;

o Masa festiv`
de Revelion cu
muzic` live, jocuri
de artificii, [am -
panie;

o Brunch pe
01.01.2016;

o Acces la saun`, Jacuzzi, fitness, parcare, in -
ternet wireless;

PRE} PACHET: 1654 LEI/PERS/SEJUR – loc \n
camer` dubl`.

HOTEL ANDY 4* HOTEL ANDY 4* 
(PERIOADA 30.12 – 03.01.2016)(PERIOADA 30.12 – 03.01.2016)

Pachetul include:
o Cazare 4

nop]i (2 zile cu
mic dejun bufet);

o 12 wellcome
drink;

o Mas` de
Revelion cu me -
niu festiv, open bar, muzic` live, surprize;

o Prânz bufet \n data de 01.01.2016;
o 01-cocktail Party cu b`uturi incluse;
o Acces gratuit la sala fitness, biliard, tenis de

mas`.
PRE} PACHET: 1742 LEI/PERS /SEJUR– loc \n

camer` dubl`.

Revelion în RomâniaRevelion în România
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SinaiaSinaia
HOTEL RINA SINAIA 3* HOTEL RINA SINAIA 3* 

(PERIOADA 30.12.2015 – 02.01.2016) (PERIOADA 30.12.2015 – 02.01.2016) 
DE LA 1650 LEIDE LA 1650 LEI

Pachetul include:
o Cazare 4 nop -

]i + mic de jun
bufet;

o Cin` bufet \n
data de 30.12.2015
cu pro gram artis -
tic (f`r` b`uturi);

o Cin` festiv`
de Revelion cu
pro gram artistic;

o Cin` \n data de 01.01.2016 cu program ar -
tis  tic;

o Acces la Spa (sal` fitness, piscin`, saun`).

HOTEL SMART 4* HOTEL SMART 4* 
(PERIOADA 29.12.2015 – 02.01.2016)(PERIOADA 29.12.2015 – 02.01.2016)

Pachetul include:
o Cazare 4 nop -

]i;
o 12 –primirea

oaspe]ilor;
o 12-mic de jun;
o 12-mic dejun,

cin` festiv` Reve -
lion;

o 01.2016-mic
dejun, cin` festi -
v`;

o 01.2016-mic
dejun.

PRE} PACHET: 1900 LEI/PERS/SEJUR – loc \n
camer` dubl`.

PRE} PACHET: 2100 LEI/PERS/SEJUR – loc \n
garsonier`.

HOTEL MAREA NEAGR~ 3* HOTEL MAREA NEAGR~ 3* 
(PERIOADA 29.12-02.01.2016)(PERIOADA 29.12-02.01.2016)

SS
Pachetul include:

o Cazare 4
nop]i + mic
dejun;

o Cin` festiv`
de Revelion cu
foc de artificii.

PRE} PACHET:
1150 LEI/PERS/
SEJUR – loc \n camer` dubl`.

la Barcelonala Barcelona
Perioada: 29.12.2015 – 02.01.2016 (4

nopti/ 5 zile)
488 euro/ persoana

Hotel Ayre Gran Via 4*Hotel Ayre Gran Via 4*

Servicii incluse:
o transport cu

avionul Bucure[ti
– Barcelona [i
retur cu compania
Tarom;

o 4 nop]i caza re
cu mic dejun \n
camer` stan dard
la hotel 4*;

o transferuri ae roport – hotel – aeroport cu
auto ca rul;

o tur de ora[ de jumatate de zi cu autocarul \n
Barcelona (maxim 3 ore);

o \nso]itor român de grup.

Nu sunt incluse:
n taxele de aeroport: 130 EURO/persoan` (pot

suferi modific`ri);
n taxa de ora[

pentru Barce lo -
na: 2 EURO/
per soan`/zi, se
achit` direct la
hotel;

n cina de Re -
ve lion la restau -
rant local (op -
]io  nal`, aprox.
155 EURO/per soan`);

n excursiile op]ionale (Monsterrat – Freixenet,
Girona – Costa Brava);

n biletele de intrare la obiectivele turistice;
n asigurarea medical` (recomandat`) [i asigu -

rarea storno (recomandat`).

la Kusadasi 2016la Kusadasi 2016
29.12.2015 – 02.01.2016 29.12.2015 – 02.01.2016 

(6 zile, 4 nop]i)(6 zile, 4 nop]i)

BONUS:
t vizit` la una din

vestitele fabrici de
confec]ii din piele,
zona Efes;

t CIN~ FESTIV~
DE REVELION;

t excursie Efes,

Revelion magicRevelion magic
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Casa Fecioarei Maria, Mormântul Sf. Ioan, Ar te -
mision (nu sunt incluse intr`rile la obiectivele tu -
ristice, ghidul turc [i taxele de parcare a auto -
carului).

PRE}UL INCLUDE:
o transport cu autocar clasificat;
o 4 nop]i cazare cu demipensiune la HOTEL

MARINA 4* \n Kusadasi;
o \nso]itor de grup,

român;
o vizit` la una

din vestitele fabrici
pentru confec]ii din
piele din zona Efes;

o vizit` Moscheea
Selimiye – \n Edirne
[i vechiul Bazar;

o turul ora[ului bizantin Constantinopol cu
toate obiectivele descrise;

o bilet ferryboat;
o cin` festiv` de Revelion – sunt incluse aperi -

tive calde [i reci, feluri principale de mâncare,
fruc te, b`uturile locale la discre]ie, bere, vin, raki,
gin, b`uturi r`coritoare, program artistic cu mu -
zic` live [i dansuri orientale.

PRE}UL NU INCLUDE:
n intr`rile la obiectivele turistice;
n taxele pentru parcarea autocarului [i ghidul

turc;
n asigurarea medical` [i asigurarea storno –

op]ional.

la Budapesta 2016la Budapesta 2016
17.12.201517.12.2015

SERVICII INCLUSE:
o transport autocar licen]iat;
o 5 nop]i ca za -

re cu mic dejun: 2
nop]i Buda pesta
hotel Millennium
Tulip Inn  3*, 3
nop]i \n Viena
Eventhotel Pyra -
mide 4*;

o vizitele cu -
prinse \n program; 

o ghid din partea agen]iei pe traseu.

NU SUNT INCLUSE |N COSTUL PROGRAMULUI:
n asigurarea me -

 dical`;
n intr`rile la o -

biec tivele turisti ce;
n excursiile [i ac -

tivit`]ile op]io nale;
n alte servicii, de -

cât cele men]io na -
te.

LOC |N CAMER~ DUBL~ 270 euro.
SUPLIMENT SINGLE 180 euro.
Nu se acord` reduceri pentru a treia persoan`

\n camer`.
PRE}UL E CALCULAT PENTRU GRUP MINIM de

40 persoane.

la Praga de la 399 eurola Praga de la 399 euro
28.12.2015 – 03.01.2016 28.12.2015 – 03.01.2016 

(7 zile, 6 nop]i)(7 zile, 6 nop]i)

Pre]ul include:
o ghid român \nso]itor;
o 6 nop]i de

cazare cu mic
dejun \n hoteluri
de 3* [i 4*;

o se viziteaz`:
Budapesta, Cotul
Dun`rii, Viena (tur
by night), op]io -
nal Schonbrunn,
Praga, op]ional

excursie Dresda
[i Karlovy Vary,
Brno;

o transport
autocar clasi -
ficat.

Pre]ul nu inclu -
de :

n biletele de
intrare pentru

vizitarea obiec -
ti velor turistice;

n asigu ra rea
medica l` de
c`l`to rie;

n Cin` fes ti -
v` de Re velion
– 80 euro/ pers.

M. TUDOR n

asocia]iev ia ]a  de
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Salonul auto Frankfurt 2015, Salonul auto Frankfurt 2015, 
un spectacol automobilistic mondialun spectacol automobilistic mondial

automobiluluiper fo rman]e le

Din punct de vedere al pre -
mierelor [i ale nout`]ilor de la
salon, v` prezent`m doar
câteva din ele.

Mercedes-Benz C Class

Coupe este noul frate al
berlinei [i break-ului cu care
eram obi[nui]i. Desig nul este
asem`n`tor cu cel al S Class
Coupe, ceea ce este un lucru
bun, pentru c` [tim c` arat`
foarte bine. Noul Coupe al C
Class este mai lung [i mai lat
fa]` de modelul pe care îl
inlocuie[te, având o sus pensie
sport, cu o gard` la sol re dus`
fa]` de berlin`. Este dotat,
op]ional, [i cu sistemul
pneumatic de suspensie
Airmatic. În lista de dot`ri
standard a ma[inii este inclus [i
acoperi[ul panoramic din sticl`,
pornirea motorului f`r` s` sco]i
cheia din buzunar [i farurile cu
LED.

Noul Opel Astra K are o serie
de nout`]i pentru fanii Astra.
Este un automobil cu 200 kg

mai u[or  decât fosta genera]ie,
mult mai spa]ios [i mai
confortabil la interior, chiar
dac` la exterior a sc`zut un pic
în dimensiuni. Are prev`zute
siste me de siguran]` avansate,
precum [i cele mai bune
scaune din seg mentul s`u,
când vine vorba de er go nomie.
Propulsoarele Opel sunt de
ultim` genera]ie, cu puteri dis -
puse între 95 [i 200 CP. Dac` la
motorul diesel de 1,6 CDTI
avem puteri începând cu 95
CP, la moto rul pe benzin` de
1,0 ECOTECH Turbo, în 3
cilindri, puterile încep de la 105
CP, fiind motorul standard.

Porche Mission E Concept a
anun]at viitorul electric al
m`rcii germane, fiind primul
s`u concept 100% electric.
Acest model este unul de

senza]ie dac` ne uit`m la cei
600 CP, 500 km autonomie [i

viteza maxim` de 250 km/h,
direc ]ie pe patru ro]i [i multe
altele. Acest vehicul futurist are
un sistem de înc`rcare special
care permite înc`rcarea bateriei
la 80% în doar 15 minute (asta
da performan]`). Pân` atunci
a[tept`m s` o vedem în
produc]ie de serie.

Renault Megane IV a fost una
din cele mai a[teptate ma[ini
de la Sa lonul de la Frankfurt,
fiind un model complet stilizat,

din foarte multe puncte de
vedere. În primul rând, luminile
de zi deseneaz` litera C în jurul
farurilor cu LED, iar în spate
avem stopuri alungite, tot cu
LED, ceea ce o face diferit` de
modelele precedente. La
interior dispune de un afi[aj
color, tablet` tactil` de 8,7
inch, sistem audio cu 9
difuzoare, scaune înc`lzite cu
ventila]ie [i masaj. Tehnologia
Multi-Sense [i direc]ia 4
Control permit persona lizarea

Cel mai important salon auto al anului 2015 s-a
desf`[urat în perioada 17 – 27 septembrie, unde au fost
prezen]i peste 1.100 de expozan]i din 39 de ]`ri, grupa]i
în 11 pavilioane [i spa]ii adiacente acestora. Auto mo -
bilele electrice au avut un loc mult mai amplu fa]` de alte
d`]i ale saloanelor auto consacrate, mai ales c` s-au
prezentat multe componente de conectivitate [i c`
ma[inile electrice ofer` avantaje mai multe în mediul
urban.
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ma[inii dup` stilul de con dus al
[oferului. Este l`udabil faptul
c` francezii vor p`stra tradi]ia
pre]urilor accesibile, în special
când sunt raportate la con -
curen]`.

Toyota Prius D, aflat` la a 4-a
ge nera]ie, cea care a inventat
seg men tul hibridelor, nu are în

plan s`-[i piard` locul de lider.
Aceasta are un design mult mai
agresiv, o siluet` alungit` [i un
spate impun`tor. L`mpile de zi
cu Led [i stopurile sunt dispuse
pe vertical, iar sus pensia spate
cu dou` bra]e duble ofer` un
control m`rit pe [osea [i
resim]irea denivel`rilor foarte
mic`. Noul Prius beneficiaz` [i
de pa chetul TSS, mult evoluat,
care in clude detec]ia pietonilor,
asisten]` la p`r`sirea invo -
luntar` a benzii de circula]ie.
Totodat`, consumul de
combustibil a fost diminuat cu
10%, cei de la Toyota anun]ând
c` Prius este acum cel mai
economic model din clasa sa.

Kia Sportage are un design
com plet redesenat, cu lumini
LED încor porate în col]urile
spoilerului [i un set de faruri
noi. Cel mai mult in teriorul ne-
a imprsionat: consol` central`

cu un ecran tactil in partea de
sus [i cu multe butoane în
partea de jos (nou` ne plac
butoa nele), scaune îmbr`cate
în piele, ma teriale de calitate
foarte bun`. Noul Sportage va fi
echipat` cu diferen]ial central
blocabil, parcare automat` [i
Hill Descent Control.

Cel mai puternic, mai rapid,
mai exclusivist [i luxos SUV din
toate timpurile este, de departe
Bentley Bentayga. Dotat cu un
motor twin-turbo de 6,0 litri, cu
608 CP [i un cuplu de 900 Nm,
cu o transmisie automat` în 8
trepte, deja i]i imaginezi ce
vitez` poate prinde (300
km/h). Ca dot`ri standard ale
Bentayga amintim: jante cu
dia metrul de 20 inch, pneuri

Pirelli, discuri de frân` ven ti -
late, sistem audio foarte
performant, etc. Când vorbim
de exclusivism, ne referim la
faptul c` nici un alt produc`tor
de SUV-uri nu a pus în in te -
riorul a cestuia un set de ta -
câmuri [i frigider de [ampanie
în portbagaj. 

Versiunile electrice ale BMW
225 [i 330, continu` seria

gamei. La BMW 225xe ,
sistemul de propulsie este
format dintr-un motor pe
benzin` de 1,5 litri care
ac]ioneaz` ro]ile fa]` [i un
motor electric care ac]ioneaz`
ro]ile din spate. Puterea total`
a sistemului fiind de 224 CP, iar
cuplul de 385 Nm.

Noul BMW 330e are un
motor pe benzin` de 2 litri care
dezvolt` 184 CP [i 214 Nm, iar
motorul electric este de 88 CP.
Are de asemenea o transmisie
automat` cu 8 trepte, iar
puntea spate asigur` trac]iune
in diferent de modul de pro -
pulsie ales (benzin` sau
electric). Capacitatea portb -
gajului a sc`zut fa]` de mo -
delul non-electric cu 110 litri,
având acum doar 370 litri, din
cauza bateriei integrate în
podea.

Dacia a prezentat o premier`
ab solut` pentru gama sa de
automo bile [i anume o trans -
misie automatizat` ro botizat`
denumit` Easy R.

Logan, Logan MCV, Sandero
[i Sandero Stepway sunt pri -
mele modele ale uzinei arge -
[ene care vor primi transmisia
Easy R.

Noua transmisie a fost tes -
tat` în peste 130.000 ore pe
dina mometru, în timp ce fie ca -
re kit care iese de pe linia de
produc]ie va fi testat individual. 

Florin JUMUG~ n

automobiluluiper fo rman]e le
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PAMFLETPAMFLET

PÂR}OMANA GIURGIUVEANPÂR}OMANA GIURGIUVEAN~~
{I JIGODISMUL MINCIUNII{I JIGODISMUL MINCIUNII

Ca împ`timit al cititului [i scrisului,Ca împ`timit al cititului [i scrisului,
m-am dus deun`zi la târgul de cartem-am dus deun`zi la târgul de carte
bucure[tean.bucure[tean.

De la Giurgiu, locul meu de ba[tin`,De la Giurgiu, locul meu de ba[tin`,
pân` în capi ta l` ,  nu- i  decât  opân` în capi ta l` ,  nu- i  decât  o
arunc`tur` de b`], devreme ce, pearunc`tur` de b`], devreme ce, pe
timpuri, se auzeau l`trând câinii dintimpuri, se auzeau l`trând câinii din
Giurgiu. Se mai aude [i ast`zi câte unGiurgiu. Se mai aude [i ast`zi câte un
maidanez r`t`cit prin balt` sau prinmaidanez r`t`cit prin balt` sau prin
parcuri ,  f`r` s`-l bage nimeni înparcuri ,  f`r` s`-l bage nimeni în
seam`.seam`.

M` uitam dup` umori[ti celebri, unM` uitam dup` umori[ti celebri, un
La Fontaine,  cu fabulele saleLa Fontaine,  cu fabulele sale
caustice, un Creang` cu „Povesteacaustice, un Creang` cu „Povestea
Porcului“, un Lucian din Samosata, cuPorcului“, un Lucian din Samosata, cu
„Elogiul Mu[tei“, un Aurel Baranga„Elogiul Mu[tei“, un Aurel Baranga
depre ”Povestea organului universal”,depre ”Povestea organului universal”,
ca sa nu-i spun pe [leau [i, iat`, dauca sa nu-i spun pe [leau [i, iat`, dau
peste ”Jurnalul unui geniu” al lui Sal peste ”Jurnalul unui geniu” al lui Sal --
vador Dali care, avea ata[at în finalulvador Dali care, avea ata[at în finalul
c`r]ii , un manual despre ”Arta Pâr c`r]ii , un manual despre ”Arta Pâr --
]ului”, spre folosul celor con stipa]i,]ului”, spre folosul celor con stipa]i,
care nu se gândesc sa înve]e s` deacare nu se gândesc sa înve]e s` dea
pâr]uri, f ie ele de ”suspin”, fie ele depâr]uri, f ie ele de ”suspin”, fie ele de
”voluptate”, fie ”pâr]ul vo calic”, fie”voluptate”, fie ”pâr]ul vo calic”, fie
pâr]urile comandate de diavol, carepâr]urile comandate de diavol, care
avea în[irate pe a]` toate pâr]urile, înavea în[irate pe a]` toate pâr]urile, în
func]ie de destina]ia fiec`ruia (*).func]ie de destina]ia fiec`ruia (*).

Pentru informarea cititorului, pre Pentru informarea cititorului, pre --
ciz`m c` în vasta tipologie a pâr]ului,ciz`m c` în vasta tipologie a pâr]ului,
citim despre pâr]ul ”fecioarelor”, des citim despre pâr]ul ”fecioarelor”, des --
pre pâr]ul ”babelor”, despre pâr]ulpre pâr]ul ”babelor”, despre pâr]ul
care prevedea vremea, în sfâr[it des care prevedea vremea, în sfâr[it des --
pre alte câteva zeci de pâr]uri. Toate,pre alte câteva zeci de pâr]uri. Toate,
[i social [i anatomic jenante.[i social [i anatomic jenante.

Dac` s-arDac` s-ar cont inua studiereacont inua studierea
pâr]ului, s-ar de scoperi la Giurgiu,pâr]ului, s-ar de scoperi la Giurgiu,
”pâr]ul  minci  nosului”  pe care î l”pâr]ul  minci  nosului”  pe care î l
produce o f`ptur` g iurg iuvean`,produce o f`ptur` g iurg iuvean`,

deloc feminin`, deloc agreabil`, cu odeloc feminin`, deloc agreabil`, cu o
fizionomie mai mult lat` decât înalt`,fizionomie mai mult lat` decât înalt`,
mai  bine s` o sar i  decât  s` omai bine s` o sar i  decât  s` o
înconjori, mereu consti pat` [i înve înconjori, mereu consti pat` [i înve --
ninat` ,  care d` pâr]ur i le  propr i in inat` ,  care d` pâr]ur i le  propr i i
impostorului  de tagm` femi nin`,impostorului  de tagm` femi nin`,
pâr]uri  exersate l ibidinos pe calepâr]uri  exersate l ibidinos pe cale
virtual`, atât online cât [i offl ine, pevirtual`, atât online cât [i offl ine, pe
blogul special creat pentru pâr]uri,blogul special creat pentru pâr]uri,
chiar [i pentru atunci când î[i c`utachiar [i pentru atunci când î[i c`uta
un mascul matrimonial. un mascul matrimonial. 

Dar câte mirosuri pâr]omane n-oDar câte mirosuri pâr]omane n-o
fac ridicol` în arta diversiunii, prinfac ridicol` în arta diversiunii, prin
perfidia minciunii, pe aceast` crea perfidia minciunii, pe aceast` crea --
tur` giurgiuvean`! Aceast` pâr]oman`tur` giurgiuvean`! Aceast` pâr]oman`
face un mercenariat ziaristic, anun face un mercenariat ziaristic, anun --
]ându-[i, pe blogul s`u, c` ]ându-[i, pe blogul s`u, c` ”scriu arti ”scriu arti --
cole la comand`, din diferite dome cole la comand`, din diferite dome --
nii . . .  la pre]uri negociabile, în func]ienii. . .  la pre]uri negociabile, în func]ie
de solicit`ride solicit`ri ”.”.

Deci ,  ce mai, se d` singur` înDeci,  ce mai, se d` singur` în
stamb` f`când mercenariat ziaristic.stamb` f`când mercenariat ziaristic.
Deci este evident c` toate pâr]urile eiDeci este evident c` toate pâr]urile ei
au fost comandate. De-o vreme, [i-aau fost comandate. De-o vreme, [i-a
postat  pâr]ur i le  r`u mi ros i toare ,postat  pâr]ur i le  r`u mi ros i toare ,
împotriva universului auto mobilistic,împotriva universului auto mobilistic,
împotr iva unor oameni one[t i .  Aîmpotr iva unor oameni one[t i .  A
încercat s` murd`reasc` cu site-ulîncercat s` murd`reasc` cu site-ul

[i-napoi la lume datede  la  lume adunate

(*) Salvador Dali ,  Jurnalul unui(*) Salvador Dali ,  Jurnalul unui
geniu, Editura Humanitas, 2012geniu, Editura Humanitas, 2012
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s`u, r`u mirositor, o activitate se s`u, r`u mirositor, o activitate se --
cular` [i un brand na]ional recu nos cular` [i un brand na]ional recu nos --
cut, care este ACR-ul. cut, care este ACR-ul. 

Aici, în aceast` spe]` de denigrare,Aici, în aceast` spe]` de denigrare,
perfidia minciunii este aservit`, dup`perfidia minciunii este aservit`, dup`
gura târgului, unui pupincurist, totgura târgului, unui pupincurist, tot
giurgiuvean de joas` spe]`, pentrugiurgiuvean de joas` spe]`, pentru
câ]iva gologani. câ]iva gologani. 

Acesta este [i el expirat, ca [i ser Acesta este [i el expirat, ca [i ser --
vanta lui, dup` ce a lins partea dor vanta lui, dup` ce a lins partea dor --
sal` a multor influen]i locali , inclusivsal` a multor influen]i locali , inclusiv
prin oferte imobiliare [i prin alte fap prin oferte imobiliare [i prin alte fap --
te de corup]ie, înfierate la vremeate de corup]ie, înfierate la vremea
respect iv` în media giurgiuvean`,respect iv` în media giurgiuvean`,
pen tru a sta la masa ciolaniadei.pen tru a sta la masa ciolaniadei.
Probabil c` îi va veni [i lui rândul înProbabil c` îi va veni [i lui rândul în
fa]a adev`rului. Niciodat` nu-i preafa]a adev`rului. Niciodat` nu-i prea
târziu. târziu. 

Precum spune o vorb` din popor,Precum spune o vorb` din popor,
dac` dai unui câine fl`mând mân ca dac` dai unui câine fl`mând mân ca --
re, nu te mu[c`, dar daca îi dai unuire, nu te mu[c`, dar daca îi dai unui
om pâine, acesta sigur ajunge s` teom pâine, acesta sigur ajunge s` te
mu[te. Atunci care-i om [i care-imu[te. Atunci care-i om [i care-i
câine? câine? 

Pe un asemenea specimen slug` Pe un asemenea specimen slug` --
re[te, se pare, pâr]omana giurgiu vea re[te, se pare, pâr]omana giurgiu vea --
n`, care [i-a dat în petec prin nu me n`, care [i-a dat în petec prin nu me --
roase alte mizerii umane. Dup` mo roase alte mizerii umane. Dup` mo --
dul în care zice c` ”scrie”, pare a fi odul în care zice c` ”scrie”, pare a fi o
marionet`, dar pâr]urile o tr` deaz`. marionet`, dar pâr]urile o tr` deaz`. 

Este o jigodie! Ap`ruse într-un ziarEste o jigodie! Ap`ruse într-un ziar
local, epigrama: local, epigrama: ”Sunt pe-aici con si ”Sunt pe-aici con si --
l ieri/Ca la noi pe nic`ieri/Care suntlieri/Ca la noi pe nic`ieri/Care sunt
grozavi [i mari/Îns` doar ca ciol` grozavi [i mari/Îns` doar ca ciol` --
nari”nari” . . 

Aceast` pâr]oman` penibil`, ca unAceast` pâr]oman` penibil`, ca un
mercenar refulat, iese cu neru[inaremercenar refulat, iese cu neru[inare
ca p`duchele pe frunte, cu afirma]iica p`duchele pe frunte, cu afirma]ii
halucinante, cu pove[ti pl`smuite, cuhalucinante, cu pove[ti pl`smuite, cu
r`stâlm`ciri mâr[ave, în total` opo r`stâlm`ciri mâr[ave, în total` opo --
zi]ie cu realitatea. Instigatoarea mize zi]ie cu realitatea. Instigatoarea mize --
rabil`, traduce albul în negru, plusulrabil`, traduce albul în negru, plusul
în minus [i chiar parfumul îi puteîn minus [i chiar parfumul îi pute
acestei hido[enii. Are negru [i în ce acestei hido[enii. Are negru [i în ce --
rul gurii de la prea mult rahat îngur rul gurii de la prea mult rahat îngur --
gitat. Face spume la gur`, printr-ungitat. Face spume la gur`, printr-un
de lir psihic permanent [i j igniri ve de lir psihic permanent [i j igniri ve --
cine cu paranoia. cine cu paranoia. 

Sloganul celui din spatele ei, peSloganul celui din spatele ei, pe
care [i l-a însu[it f`r` crâcnire, estecare [i l-a însu[it f`r` crâcnire, este

””minte, minte, c` pân` la urm` seminte, minte, c` pân` la urm` se
alege cevaalege ceva”!”!

Ce s` mai spun despre cele debi Ce s` mai spun despre cele debi --
tate de pâr]oman`? Î[i d` ”aere” c`tate de pâr]oman`? Î[i d` ”aere” c`
se pricepe la toate. se pricepe la toate. 

S` cit`m, din nou, din clasicii umo S` cit`m, din nou, din clasicii umo --
rului. „rului. „Musca la aratMusca la arat “, ar spune, in “, ar spune, in --
clusiv discipolii lui Lucian din Sa clusiv discipolii lui Lucian din Sa --
mosata, sau musca îmb`tat` de pl` mosata, sau musca îmb`tat` de pl` --
cerea în]epatului din fabula lui Her cerea în]epatului din fabula lui Her --
mo  timus, sau pâr]omana de profesie,mo  timus, sau pâr]omana de profesie,
ar spune discipolii creatorului de sa ar spune discipolii creatorului de sa --
tir` supra realist`, Salvador Dali . tir` supra realist`, Salvador Dali . 

Sau, de ce nu, dac` opusul seman Sau, de ce nu, dac` opusul seman --
tic al porcului ar fi ”scroafa”, s-ar pu tic al porcului ar fi ”scroafa”, s-ar pu --
tea crea o noua fabul` intitulat` tea crea o noua fabul` intitulat` ”Po ”Po --
vestea Scroafeivestea Scroafei ”. C` [i scroafa d` pâr ”. C` [i scroafa d` pâr --
]u ri . Sau, de ce nu, ”]u ri . Sau, de ce nu, ”Povestea m` ga Povestea m` ga --
ruluirului ” c`ci, precum spune pam fle ta ” c`ci, precum spune pam fle ta --
rul, a fi m`gar la slug` nu este tot unarul, a fi m`gar la slug` nu este tot una
cu a fi slug` la m`gar !cu a fi slug` la m`gar !

VALY DUN~REANUVALY DUN~REANU nn
PS: Pamfletul de fa]` are serioasePS: Pamfletul de fa]` are serioase

leg`turi cu personaje reale, dar careleg`turi cu personaje reale, dar care
nu sunt relevante social [i nu re nu sunt relevante social [i nu re --
prezint` nimic în Cetatea Giurgiului.prezint` nimic în Cetatea Giurgiului.

[i-napoi la lume datede  la  lume adunate



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 aces

ta, 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: Dup` o vechime de doi ani consecutivi ca membru ACR, se adaug`, în plus, urm`toarele ser

vicii, avantaje [i facilit`]i (potrivit categoriei PREMIUM):
n Înc` o DEPANARE gratuit`;
n Înc` un TRANSPORT gratuit;
n 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”.

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 ] `
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