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Interviu cu dl. Constantin NICULESCU,
Pre[edintele
Automobil Clubului Român,
autorul c`r]ii „Meandrele unei pasiuni”
Destinul Automobil Clubului Român a
traversat confluen]a secolelor XIX – XX [i
r`spântia secolelor XX – XXI, dou` lumi
vechi [i noi, pe orbita automobilismului
românesc [i mondial.
Apari]ia c`r]ii „Meandrele unei pasiuni”
anun]` sosirea timpului în care autorul s`
lase m`rturia deplin` a unei vie]i dedicate
automobilismului românesc [i lans`rii sale
în Europa [i pe plan interna]ional.
Ampla monografie „Meandrele unei
pasiuni”, care completeaz` în mod fericit,
pe baza unei document`ri exhaustive
lucr`rile anterioare, „Cronica Centenarului
ACR” [i „Politica [i eternizarea nihilismului”, anun]ând, deci, o trilogie mult a[teptat`, îl prezint` pe autor atât în calitatea de
eseist erudit [i acerist absolut, cât [i în aceea de c`rturar al genera]iei sale, de exponent
al familiei nucleu, al con[tiin]ei colective [i morale pe care le define[te, atât de
cuprinz`tor, Automobil Clubul Român.
Cartea „Meandrele unei pasiuni” are o istorie a sa, unic`, [i constituie, în prezent, prima
ampl` lucrare care d` contur unei lungi perioade istorice a Automobil Clubului Român.
În leg`tur` cu „istoria c`r]ii” [i multiplele sale valen]e, redac]ia Revistei „Autoturism” a
solicitat un interviu domnului Constantin Niculescu.
Ilie GABRA n
Director al Revistei „Autoturism”
Ilie Gabra: Domnule Constantin Niculescu,
felicit`ri, dar de unde pân` unde a ap`rut
aceast` carte?
Constantin Niculescu: Am considerat necesar ca acum, la apropiata împlinire a
jum`t`]ii de secol de activitate în slujba ACR
[i a automobilismului românesc, s` redau
opiniei publice, membrilor ACR [i colegilor
unele fapte, mai pu]in cunoscute pe care
personal le-am tr`it. Am considerat c` era

obliga]ia mea s` “spun aproape totul”
despre Asocia]ia automobili[tilor români,
care are începuturile în anul 1904 [i iat`,
care d`inuie [i ast`zi datorit` unui efort
colectiv de sus]inere a miilor de membri [i a
unui aparat organizatoric deosebit.
I.G.: A]i mai publicat, sub semn`tura dvs.
înc` dou` lucr`ri “Monografia celor 100 ani ai
ACR” [i “Politica [i eternizarea nihilismului”.
Aceast` ultim` carte este o continuare? Ü
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C.N.: Monografia celor 100 ani ai ACR
a prezentat momentele oficiale ale activit`]ilor automobilistice din România, o istorie ilustrat` a acelor ani, dar nu era locul
propice pentru a prezenta [i unele “culise”
ale acestora.
În “Meandrele unei pasiuni” am îndr`znit
s` prezint [i unele fapte de via]` [i activitate
în viziune proprie, adic` tr`ite personal.
În “Politica [i eternizarea nihilismului” am
prezentat o experien]` existent` în analele
ACR – respectiv POLITICA.
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Prințul G. V. Bibescu, primul președinte al
Automobil Clubului Român, a fost, în perioada în care de]inea func]ia de lider al ACR,
membru al Parlamentului României, [i iat`,
eu, pre[edintele de ast`zi, am repetat îndeletnicirea politic` a acestuia, fiind deputat în
Parlamentul României în perioada 2000 –
2004. Opinia mea despre politic` se afl` în
paginile acestei c`r]i [i ca o linie definitorie
a fost nihilismul manifestat perpetuum de
noii politicieni [i implicit guvernan]i fa]`
Ü
de activit`]ile celor preceden]i.
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I.G.: A]i explicat titlul celui de al doilea
volum, dar meandrele?

C.N.: Meandrele reprezint` un termen
existent mai mult în geografie dar pentru un
inginer reprezint` un fel de “sinusoid`”. De
fapt pasiunea vie]ii mele a fost mai mereu
ca o meandr`, ca o sinusoid`. Dac` la terminarea liceului am dorit s` intru la Facultatea
de Drept, dosarul meu, cu tat`l fost patron,
nu mi-a oferit nici o posibilitate de a deveni
student la Drept [i atunci am “virat” spre o
alt` pasiune a mea, automobilismul. A[a c`
am terminat o [coal` postliceal` auto [i
apoi Facultatea de Mecanic` Bra[ov, sec]ia
Automobile [i Tractoare. În final în anul
1967 am ajuns la ACR [i din nou a intervenit
o sinusoid`, adic` meandrele activit`]ii profesionale.
I.G.: Am citit [i corectat cartea dvs. [i am
sesizat o not` deosebit` prin nominalizarea
unor persoane [i personalit`]i apreciate [i
remarcabile, dar pe alte persoane cam rar
le-a]i nominalizat. De ce oare?
C.N.: În primul rând am dorit s` cinstesc
memoria unor oameni deosebi]i, care au
disp`rut dintre noi [i s` îmi aduc recuno[tin]a pentru al]ii, colegi sau colaboratori,
sportivi de excep]ie, membrii ACR cu
ata[ament fa]` de Asocia]ie, personalit`]i
care au sprijinit ACR-ul.
În al doilea rând, am nominalizat unele
persoane care au avut un rol nefast în via]a
Automobil Clubului Român [i am “uitat”
inten]ionat unele nume de persoane care
au fost f`]i[ împotriva ACR-ului, au furat din
ACR, au adus prejudicii de imagine asocia]iei [i de ale c`ror nume nu doresc s`-mi
aduc aminte. Ace[tia sunt netrebnicii care,
fie au fost exclu[i din ACR pentru activit`]i
ilegale sau necinstite, fie au dorit s` î[i
însu[easc` ceva din patrimoniul ACR, dar au
fost depistate la timp, sau fie au sabotat
activitatea curent` prin diverse manevre
dolosive.
Fi]i sigur c` ei se recunosc, iar eu nu am
dorit s` consum cerneala tipografic` pentru

scrierea numelui lor. Ni[te nulit`]i sau rebuturi umane, f`r` demnitate!
De fapt, de unde demnitate la lichele!
I.G.: Cred c` ace[tia sunt cei care v-au
“gratulat” cu injurii.
C.N.: Exact! Ace[ti pigmei cred c` s-au
speriat [i de statura mea fizic` [i au început,
precum “c`]eii”, s` latre [i s` fug`!
Ace[tia sunt cei care au fost “prin[i cu
ra]a-n gur`” (cum se spune în poezia copil`riei noastre) [i cu un tupeu inimaginabil
arunc` tot timpul cu noroiul lor greu mirositor.
Nu am intrat în dialog cu ace[tia, post factum, deoarece exist` [i un proverb “dintre
doi oameni, doar de[teptul cedeaz`!”
Fa]` de ei, eu am cedat, deoarece nu pot
s` îi iau în considerare! Nu pot s` cobor în
“mla[tina” lor!
Înjosiri, jicniri, insulte, etichet`ri, minciuni,
înjur`turi [i altele asemenea, reprezint` singurul bagaj de cuno[tin]e ale acestor impostori [i calomniatori.
O societate cu principii [i demnitate nu se
apleac` asupra acestora decât în ideea de a-i
educa în spirit civic [i de respect fa]` de
reguli [i legi!
5

siguran]a

rutier`

În premier` în România:
SIMPOZIONUL NA}IONAL
“SALVA}I VIE}ILE COPIILOR”
În ziua de 14 iunie 2016 a avut loc
Simpozionul
Na]ional
„Salva]i
Vie]ile
Copiilor”, organizat, sub egida Federa]iei
Interna]ionale a Automobilului, de c`tre
Automobil Clubul Român cu sus]inerea
Inspectoratului General al Poli]iei Române –
Direc]ia Rutier`. Simpozionul s-a înscris pe
agenda Campaniei ONU „Deceniul Mondial
pentru Siguran]a Rutier` 2011 – 2020”, care
are ca scop reducerea cu 50% a num`rului
victimelor accidentelor rutiere din România,
în primul rând în rândul copiilor [i tinerilor,
care reprezint` segmentul popula]iei cel
mai expus riscului tragediilor de pe [osea.

Cuvântul inaugural - CONSTANTIN NICULESCU
Pre[edintele AUTOMOBIL CLUBULUI ROMÂN
Onorat` asisten]`,
În numele Automobil Clubului Român [i al Direc]iei
Rutiere din IGPR, doresc s`
v` mul]umesc pentru pre-
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zen]a Dumneavoastr` la
acest eveniment, în premier` româneasc`, menit s`
sensibilizeze întreaga Societate din ]ara noastr` cu privire la protec]ia pe care
suntem obliga]i, cu to]ii, s`
o acord`m, copiii no[tri, viitorul patriei. Aceste tinere
vl`stare cad nevinovate prad` accidentelor de circula]ie,
provocând adev`rate drame
în familii, devenind victime
cu urm`ri deosebit de grave
sau pierzându-[i via]a.
Mul]umiri Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului
Muncii, Familiei, Protec]iei
Sociale [i Persoanelor Vârstnice, Ministerului Educa]iei

Na]ionale [i Cercet`rii {tiin]ifice, Ministerului Tineretului [i Sportului, Asocia]iilor,
Funda]iilor [i Firmelor colaboratoare, precum [i reprezentan]ilor jude]elor care au
venit la Bucure[ti.
În continuare, Pre[edintele ACR a spus: Evenimentul
nostru î[i propune s` abordeze problema accidentelor
rutiere din România, în rândul copiilor [i tinerilor, care
sunt segmentul popula]iei
cel mai expus riscului de accident rutier. Astfel, la nivel
mondial, accidentul rutier
ucide anual circa 1,25 milioane oameni [i este
cauza principal` de Ü
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Ü deces

pentru tinerii cu
vârste între 15 [i 29 de
ani, iar zilnic, 500 de copii
sunt uci[i [i al]i 20.000 sunt
r`ni]i de autovehicule pe
drumurile din întreaga lume.
Dup` cum cunoa[te]i, prin
“Declara]ia Copilului pentru
siguran]a rutier`” se face un
apel c`tre liderii lumii s`
includ` ac]iuni pentru reducerea deceselor din accidente rutiere în noile “Obiective
de Dezvoltare Durabil` ONU”.
Dup` cum a]i v`zut, înalte
personalit`]i de nivel mondial [i-au pus semn`tura în
semn de sprijinire a ac]iunilor desf`[urate, pe întregul
mapamond, pentru protec]ia copiilor fa]` de agresiunea, uneori iresponsabil`, a
automobili[tilor.

Automobil Clubul Român
dore[te s` î[i consacre eforturile sale pentru acest scop
nobil prin diverse activit`]i,
îndeosebi educa]ionale, iar
prezenta manifestare sper`m s` contribuie la sesizarea autorit`]ilor Statului [i
Societ`]ii Civile pentru adoptarea de m`suri conform
propunerilor, pe care le ve]i

face Dumneavoastr` ast`zi.
În deschiderea Simpozionului Na]ional “Salva]i Vie]ile Copiilor”, v` rog s` vizion`m salutul, în înregistrare video, al domnului Jean
Todt, Reprezentantul Special
al Secretarului General al ONU
pentru Siguran]a rutier`, pre[edintele Federa]iei Interna]ionale a Automobilului.

Mesajul video transmis de dl. JEAN TODT,
Pre[edinte al Federa]iei Interna]ionale
a Automobilului (FIA)
Reprezentant Special pentru Siguran]` Rutier`
al Secretarului General al ONU
Bun`
diminea]a
tututor,
Regret sincer ca nu
am putut sa fiu personal al`turi de dumneavoastr`
datorit`
unor angajamente anterioare.
A[ dori s` felicit Automobil Clubul Român, [i
mai ales pe bunul meu
prieten Pre[edintele
Constantin Niculescu, pentru ini]ia- Ü
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de a promova
educa]ia în domeniul
siguran]ei rutiere pentru
copii, împreun` cu Poli]ia Rutier` din România.
În fiecare zi, 500 de
copii î[i pierd vie]ile pe
drumurile din lume, iar
alte câteva mii de copii
sunt grav rani]i. Noi
trebuie, [i putem, s`
facem mult mai mult
pentru a pune cap`t
acestei tragedii de zi cu
zi, inacceptabil` pentru
atât de multe familii.
Precum apa curat` sau
Ma[inile {colii de [oferi ACR [i Poli]iei rutiere
educa]ia, ar trebui s`
putem utiliza str`zile
cu ner`bdare s` lucr`m împreun` pentru a
noastre în condi]ii de siguran]`. Acest lucru salva vie]i pe drumurile din întreaga lume.
ar trebui s` fie valabil pentru to]i, dar mai
V` mul]umesc pentru aten]ie.
ales pentru copiii no[tri.
Anul trecut, au fost multe realiz`ri
Pre[edintele ACR: Mul]umim domnului
importante, cu includerea unor obiective Jean Todt, prietenul Automobil Clubului
ambi]ioase de siguran]` rutier` în Obiecti- Român pentru mesajul pe care ni l-a adresat
vele de Dezvoltare Durabil` ONU, un milion
Acum invit la microfon, delega]ii copiilor,
de semn`turi strânse pentru declara]ia membri ai unui Laborator de Educa]ie rucopilului #SaveKidsLives, adoptarea unei tier` de la {coala general` nr. 51 Bucure[ti.
noi rezolutii ONU privind îmbun`t`]irea global` a siguran]ei rutiere.
Trebuie s` men]inem ritmul. Evenimentul Mesajul Elevilor {colii
de ast`zi, care reune[te participan]i impor- Generale nr. 51 Bucure[ti:
tan]i din toat` România, este o alt` contribu]ie important` la construirea unui viitor
“Colegii mei, din care peste 20 dintre ei
mai sigur pentru copiii no[tri.
mi se al`tur` ast`zi, mi-au dat urmatorul
V` doresc un eveniment pl`cut [i a[tept mesaj s`-l prezint aici, în fa]a dumneavoastr`.
Doamnelor [i domnilor, încep prin a
spune îndemnul “Salva]i Vie]ile Copiilor”.
În ultimul an, România s-a confruntat cu o
mare problem` a accidentelor rutiere care
au adus ]ara noastr` în topul accidentelor
mortale în care au pierit adul]i [i copii, în
num`r greu de amintit aici.
De aceea aceast` ac]iune este binevenit`
pentru viitorul României, fiindc` noi copiii
suntem urm`toarea genera]ie.
Salva]i vie]ile copiilor!”
Ü
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Personalit`]i ale vie]ii publice care au sus]inut
comunic`ri în cadrul Simpozionului Na]ional
„SALVA}I VIE}ILE COPIILOR ”:

GABRIELA COMAN
Secretar de Stat în Ministerul
Muncii, Familiei, Protec]iei
Sociale [i Persoanelor Vârstnice,
Pre[edinte Autoritatea Na]ional`
pentru Protec]ia Drepturilor
Copilului [i Adop]ie (ANPDCA)

Comisar-şef de poliţie
FLORENTIN BR~CEA
Director Direc]ia Rutier`
din IGPR

MONICA CRISTINA
ANISIE
Secretar de Stat la
Ministerul Educa]iei
Na]ionale [i Cercet`rii
Știin]ifice (MENCS)

Chestor de poli]ie
DUMITRU JIANU
Adjunct al Inspectorului
General al Poli]iei
Române

NARCISA LECUȘANU
Secretar de Stat
la Ministerul Tineretului
[I Sportului

RADU SPIREA
Director General VESTA
INVESTMENT

Preot dr. FLORIN
MARICA
Consilier Patriarhal
Patriarhia României

MARIAN NEDELESCU
Pre[edinte de Onoare al
Asocia]iei Victimelor
Accidentelor de
Circula]ie

REZOLU}IA
adoptat` de participan]ii la Simpozionul
Na]ional „Salva]i Vie]ile Copiilor ”
Având în vedere campania mondial`
„Deceniul Ac]iunii pentru Siguran]` Rutier`
2011-2020” lansat` prin rezolu]ie ONU [i
sprijinit` de Secretarul General al ONU Ban
Ki-moon, campanie care are ca scop declarat salvarea a 5 milioane de vie]i care s-ar
pierde în accidentele rutiere din întreaga
lume [i reducerea cu 50 de milioane a num`rului de r`ni]i în aceste accidente;

Având în vedere Directiva emis` de Consiliul Europei „Pentru un spa]iu european de
siguran]` rutier`: Orient`ri pentru politica
de siguran]` rutier` 2011-2020”;
Având în vedere Declara]ia Copilului
pentru Siguran]a Rutier`, semnat` de Papa
Francisc;
Având în vedere mesajul Reprezentantului
Special al Secretarului General al ONU, Ü
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siguran]` rutier`, Pre[edinte al
Federa]iei Interna]ionale a Automobilului,
dl. Jean Todt, mesaj transmis special participan]ilor la Simpozionul Na]ional „Salva]i
Vie]ile Copiilor” de la Bucure[ti;
Având în vedere c`, metodele prin care se
poate ac]iona pentru atingerea unui nivel de
siguran]` rutier` superioar` includ: educa]ia
rutier` [i responsabilizarea conduc`torilor
auto, cre[terea siguran]ei autovehiculelor
prin design [i echipamente care s` protejeze ocupan]ii vehiculului dar [i pietonii vulnerabili precum copiii, infrastructura mai sigur`, calitatea [i promptitudinea primului
ajutor în caz de accident, etc;
Luând act de faptul c` statisticile interna]ionale estimeaz` c` la nivel mondial 1,3
milioane de oameni mor [i al]i 50 de milioane sunt r`ni]i anual în accidente rutiere.
Zilnic, la nivel mondial, 500 de copii sunt
uci[i [i al]i 20.000 sunt r`ni]i de autovehicule, accidentul rutier fiind la ora actual`
cauza principal` de deces pentru tinerii cu
vârste cuprinse între 15 [i 29 de ani, iar în
]ara noastr` num`rul de accidente rutiere
este destul de ridicat, la fiecare 3 zile murind un copil în accidente rutiere, iar în fiecare zi 3 copii sunt r`ni]i în accidente
rutiere.
Propunem urm`toarele m`suri, menite a
veni în întâmpinarea dezideratelor mondiale
privind siguran]a rutier`, la nivel na]ional,
care s` fie în aten]ia Guvernului României [i
a factorilor cu atribu]iuni în domeniu:
1. Introducerea de minute [i ore de educa]ie rutier` în programa [colar` a claselor primare [i gimnaziale;

2. Formarea unor corpuri de voluntari,
pentru asigurarea trecerilor de pietoni în
preajma [colilor elementare, dup` modelul aplicat cu succes de alte ]`ri membre
ale UE;
3. Promovarea competi]iilor de karting, ca
ramur` a motor sportului prin care tinerii
sunt instrui]i de la vârste fragede, în conducerea auto disciplinat` [i preventiv`;
4. Construirea de piste pentru biciclete;
5. Amplasarea de praguri limitatoare de
vitez` [i alte amenaj`ri pentru încetinirea
traficului în zonele de parcuri, [coli, locuri
de joac`;
6. Promovarea intensiv` a c`[tilor de protec]ie care s` protejeze copiii care merg
pe biciclet`;
7. Promovarea utiliz`rii scaunelor auto
pentru copii;
8. Organizarea periodic` de campanii de
siguran]` rutier`, care s` vizeze con[tientizarea conduc`torilor auto asupra respect`rii regulilor de circula]ie [i a regimului de vitez`;
9. Modernizarea infrastructurii rutiere [i
semnalizarea corespunz`toare a zonelor
periculoase de pe [osele; construirea de
trotuare în mediul rural;
10. Realizarea unor protocoale inter institu]ionale în vederea promov`rii educa]iei
[i siguran]ei rutiere pentru copii;
11. Realizarea de parteneriate cu institu]iile
de cult pentru educa]ia rutier` a copiilor.
Propunerile noastre dorim s` fie [i în
aten]ia Societ`]ii Civile din România.
Nici un efort nu este prea mare atunci
când putem Salva Vie]ile Copiilor!
PARTICIPAN}II
LA SIMPOZIONUL NA}IONAL
„SALVA}I VIE}ILE COPIILOR”
N.B.: Textul Rezolu]iei a fost transmis
Pre[edintelui României, Primului Ministru,
Ministerelor cu responsabilit`]i în siguran]a
[i educa]ia rutier`, principalelor organiza]ii
ale Societ`]ii Civile, etc.
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Gestionarea ”punctelor negre”
de pe [oselele din România:
profesionalism sau diletantism?
Problematica siguran]ei rutiere prezint` o
actualitate în cre[tere exponen]ial` pe
m`sura amplific`rii gradului de motorizare
auto în România [i pe plan european.
Factorii cu responsabilit`]i în domeniu,
inclusiv Automobil Clubul Român, au inclus
pe agenda activit`]ilor prioritare, impunerea
urgent` a semnaliz`rii tuturor punctelor
negre de pe [oselele din România, astfel
încât conduc`torii auto s` fie con[tien]i c`
au intrat într-o zon` periculoas`, unde au
avut loc accidente rutiere grave.
Dar ce sunt punctele negre? Potrivit reglement`rilor [i cerin]elor actuale din România,
punctele negre sunt acele por]iuni de drum
având lungimea de 1 km, pe care s-au produs, într-un interval de 5 ani, cel puțin 10
accidente rutiere soldate cu minimum 10
persoane decedate sau accidentate grav.
Defini]ia de mai sus este, dac` nu ambigu`,
cel puțin interpretabil` din mai multe puncte de vedere. Intervalul de 5 ani care este
utilizat în a declara un sector de drum ca
fiind ”punct negru” reduce num`rul zonelor
în care concentrația accidentelor cauzatoare
de vat`m`ri corporale este ridicat`. Mai

mult, limitarea doar la accidentele rutiere
grave [i nu la totalul accidentelor cauzatoare
de v`t`m`ri corporale, reduce din start
[ansa unei aprecieri corecte [i obiective a
spinoasei probleme a ”punctelor negre”.
De[i nu exist` o defini]ie strict` a acestor
zone, în unele state, unde siguran]a rutier`
reprezint`, întradev`r, o preocupare major`,
punctele negre sunt definite altfel.
De exemplu, într-o defini]ie din anul
2007, punctele negre erau considerate
acele zone unde num`rul de accidente
previzionate, adic` cele care sunt presupuse
a se produce, este mai mare decât în alte
loca]ii similare, ca efect al gradului mare de
risc. De fapt, definirea unui ”punct negru” ar
trebui s` se bazeze pe num`rul de accidente previzionate [i nu pe num`rul de
accidente care s-au înregistrat deja, fiind
cunoscut faptul c` accidentul rutier este un
fenomen complex, rezultat în urma ruperii
unui echilibru între cei trei factori care formeaz` sistemul rutier: uman, vehiculul [i
drumul.
Cu alte cuvinte, sectoarele de drum pot fi
considerate ca [i puncte negre numai în
urma evaluarii nivelului de risc [i a
probabilit`]ii în ceea ce prive[te
producerea accidentelor rutiere. În
Belgia, în loc de ”puncte negre” se
utilizeaz` terminologia de ”zone
periculoase”. Pentru depistarea
acestora se utilizeaz` urm`toarea
procedur`:
Sunt selectate punctele unde
în ultimii trei ani au avut loc trei sau
mai multe accidente rutiere soldate
cu r`niri sau decese. Observ`m aici
c` se iau în considerare toate accidentele rutiere cauzatoare de Ü
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corporale, nu numai cele soldate cu r`niri grave sau decese.
Aceste puncte sunt considerate zone
periculoase în funcție de o anumit` valoare
prioritar` P. Aceasta se calculeaz` conform
formulei de mai jos:
P = X+3*Y+5*Z, unde:
X = num`rul persoanelor r`nite ușor.
Y = num`rul persoanelor r`nite grav.
Z = num`rul persoanelor decedate.
Dac` valoarea P este mai mare sau egal`
cu 15, atunci zonele respective sunt considerate periculoase, fiind asimilate ca [i
puncte negre, motiv pentru care autorit`]ile
deruleaz` investi]ii pentru sc`derea riscurilor de producere a accidentelor rutiere.
Din p`cate, astfel de evalu`ri nu sunt luate
în calcul în România atunci când un tronson
de drum este clasificat ca [i ”punct negru”.
Aceste zone sunt semnalizate, lucru despre
care putem spune c` este totu[i un pas
înainte în îmbun`t`]irea siguran]ei rutiere
din România. Îns`, tot nu este de ajuns.
Accidentul rutier poate fi explicat [i ca o
nepotrivire a comportamentului conduc`torului auto cu cerin]ele mediului rutier [i/sau
ale caracteristicilor autovehiculului. Cerin]ele mediului rutier pot fluctua în func]ie de
volumele de trafic, caracteristicile geometrice ale drumului sau în func]ie de tipul de
drum. În procesul de conducere al unui
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vehicul rutier, conduc`torul acestuia î[i
adapteaz` abilit`]ile la cerin]ele sistemului
rutier, iar accidentul se produce atunci când
performan]a unui [ofer nu îndepline[te
cerin]ele mediului rutier. Prin urmare,
putem trage concluzia c` punctele negre
sunt zone ale drumului unde performan]a
conduc`torilor auto este una de nivel redus.
În general, num`rul de accidente este
influen]at de trei factori:
a) Mediul înconjur`tor, cu prec`dere mediul rutier.
b) Starea vehiculelor care utilizeaz` sistemul rutier respectiv.
c) Aptitudinile, concentrarea [i starea fizic` în care se afl` utilizatorii drumurilor, indiferent de categoria [i vârsta acestora (conduc`tori auto, bicicli[ti, pietoni, motocicli[ti,
agen]ii poli]iei rutiere, etc).
Managementul punctelor negre este
limitat, putem spune, în România la
con[tientizarea conduc`torilor auto asupra
factorilor de risc. Îns` o importan]` chiar
mai mare const` în eliminarea „cauzei”
înainte de comensurarea „efectelor”. Cu alte
cuvinte, avem în vedere eliminarea probalit`]ii de producere a accidentelor rutiere în
zona respectiv`. Ar trebui luate m`suri de
eliminare a tuturor riscurilor de producere a
unui accident rutier: delimitarea sensurilor de deplasare, îmbun`t`]irea st`rii Ü
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carosabile, o presemnalizare
mult mai eficient`, instalarea unor
dispozitive noi de dirijare [i calmare a
traficului, s.a.m.d. Detaliind în aceast`
direc]ie, men]ion`m c` un aspect important
în managementul punctelor negre îl reprezint` iluminarea drumului. În 2015, 29%
dintre accidentele cauzatoare de v`t`m`ri
corporale s-au produs în condi]ii de vizibilitate redus` sau pe timpul nop]ii. Iluminarea punctelor negre pe lâng` faptul c` ar
permite o deplasare în condi]ii de siguran]`,
ar putea elimina [i fenomenul de orbire. În
plus, dup` cum se cunoa[te din literatura de
specialitate, dac` debitul orar de vehicule
este mai mare de 200 vehicule/or`, este necesar` iluminarea drumului respectiv. Dac`
ne gândim la drumurile cu un asemnea debit orar de vehicule [i o concentra]ie mare
de accidente (DN 7 Rm. Vâlcea – Sibiu, DN
1 Bucure[ti – Ploie[ti – Bra[ov), iluminarea
acestora ar trebui privit` ca o prioritate.
Din p`cate, cei care gestioneaz` siguran]a
drumurilor mai au multe de realizat în
aceast` direc]ie. Siguran]a rutier` este un
domeniu unde România este statul cu cele

rutier`

mai multe accidente rutiere din toat` Uniunea European`. Costurile ridicate ale accidentelor rutiere din ]ara noastr`, aproximativ 1,370 miliarde Euro sau 0,95% din
PIB-ul României, precum [i suferin]a [i
durerea victimelor accidentelor rutiere, trebuiesc urgent reduse de c`tre factorii guvernamentali responsabili.
Viitorul, ca orizont de timp al prezen]ei
rutiere prezint` o situa]ie total nefavorabil`
conduc`torilor auto. Este corect gestionat`
situa]ia punctelor negre în România? Putem
spune c` nu, având în vedere cele explicate
mai sus. Factorii responsabili din Ministerul
Transporturilor [i, de ce nu, ai Poli]iei [i
Societ`]ii Civile ar trebui s` se aplece serios
asupra acestei probleme. O indentificare
mai riguroas` a punctelor negre, reducerea
riscurilor de producere a accidentelor rutiere
în aceste zone, conlucrarea strâns` cu mediile de cercetare [i organiza]iile neguvernamentale care activeaz` în domeniul siguran]ei rutiere vor conduce cu siguran]` la un
trafic rutier normal [i sigur.
Alin DROSU n

AICI
RECLAMA
DUMNEAVOASTRĂ!
Solicit`ri [i informa]ii la 021.3178251
e-mail: organizare@acr.ro
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Asisten]a rutier` ACR
în sezonului estival
Ca în orice sezon de va can]`, se înregistreaz` valori mari ale fluxurilor
de trafic. Mii de automobili[ti au circulat pe [oselele din România [i
str`in`tate, iar atunci când s-au confruntat cu probleme tehnice în
traficul rutier, Automobil Clubul Român, care dispune de mijloace de
interven]ie optim` în toate cele 40 de jude]e ale ]`rii, le-a stat non stop
la dispozi]ie [i le-a oferit asisten]a necesar`.
Sezonul estival 2016 a
fost plin de provoc`ri în
ceea ce prive[te asisten]a
rutier` pe care am oferit-o
automobili[tilor. Expunem
mai jos doar câteva dintre
cazurile mai deosebite în
care am fost solicita]i s`
intervenim pentru a putea
oferi automobili[tilor mobilitatea de care ace[tia aveau
nevoie pentru a-[i continua
c`l`toria. Seara, orele 22:00,
am fost solicita]i s` intervenim pentru recuperarea
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unui VW T5 care r`m`sese
înpotmolit pe un drum
jude]ean din zona Crevele[ti, jude]ul Buz`u. Cazul
era cu atât mai dificil, cu cât
drumul pe care se afla
autovehiculul era neasfaltat
[i se afla într-o zon` de deal
greu accesibil`, într-o pant`
considerabil` [i neiluminat`
pe timp de noapte. În aproximativ o or`, un autovehicul de recuperare ACR
ajunge la fa]a locului [i reu[e[te s` deblocheze auto-

vehiculul, astfel încât pu]in
dup` miezul nop]ii, turi[tii
respectivi [i-au putut continua c`l`toria.
Transf`g`r`[anul
este
poate drumul cel mai frumos din Europa, dar cu
multe provoc`ri, fiind în
acela[i timp [i foarte circulat
pe timp de var`. Tocmai de
aceea, Centrala de Alarm` a
fost solicitat` s` trimit`
ajutorul rutier unor motocicli[ti care au suferit un
accident rutier în zona Ü
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Ü lacului Vidraru. Un autovehicul ACR specializat în
astfel de misiuni, dotat cu
macara [i dispozitive de
recuperare, precum si o
autoplatform`, au fost trimise imediat la fa]a locului.
In scurt timp de la sosirea la
locul accidentului, motocicletele au fost recuperate
din afara carosabilului si au
fost transportate c`tre cel
mai apropiat service colaborator ACR.
În data de 3 august 2016,
la orele 01:00, Centrala de
Alarm` prime[te un apel
pentru acordarea ajutorului
rutier unui autovehicul Audi
A6 implicat într-un accident
rutier pe E70 Caransebe[ –
Lugoj. În aproximativ 30
minute, pe timp de noapte,
un autovehicul de transport,
pus la dispozi]ie de c`tre
ACR, sose[te la locul accidentului, împreun` cu un
autoturism pentru transportul pasagerilor. Autovehiculul accidentat, aflat la aproximativ 20 m de carosabil,
este recuperat [i pasagerii
sunt transporta]i la un hotel.
O alt` misiune dificil`, în
aceast` lun` de var`, a
constituit-o recuperarea [i
transportul unei motociclete
ajunse într-o râp` de
aproximativ 30 m. Centrala
de Alarm` ACR a fost solicitat` pentru acordarea ajutorului rutier într-o zon`
muntoas`, situat` pe drumul care m`rgine[te lacul
Bicaz. Un autovehicul ACR a
fost dispecerizat imediat la
locul accidentului, iar în

scurt timp motocicleta a fost
recuperat` [i transportat` la
cea mai apropiat` sucursal`
ACR.
În data de 31 iulie, orele
0:45, proprietarul unui Mercedes E Class, din neaten]ie,
î[i închide cheile în portbagaj. În aproximativ 1 h, un
echipaj ACR ajunge la fa]a
locului, iar în urm`toarele
35 minute reu[e[te s` recupereze cheile din portbagaj,
astfel încât conduc`torul
auto imprudent î[i poate
continua lini[tit c`l`toria.
Tot în acea noapte, orele
02:10, un Volvo S60 are
probleme electrice lâng`
Sibiu. Centrala de Alarm`
trimite la fa]a locului un
autovehicul de depanare.
Colegul nostru efectueaz` o
diagnoz` computerizat` [i
remediaz` problema tehnic`, astfel încât, în mai pu]in
de dou` ore, automobilistul
î[i poate continua c`l`toria
f`r` probleme.
Valea Oltului, localitatea
Râul Vadului: un BMW 318,
cu patru pasageri femei,
este implicat intr-un acci-

ACR

dent. Echipa ACR din Sibiu
sose[te la fa]a locului în
aproximativ 45 minute [i
recupereaz` autovehiculul
din [an]. Pasagerele sunt
transportate cu un autoturism la un hotel din Sibiu,
iar autoturismul avariat la
Sta]ia de Asisten]` Tehnic`
ACR. A doua zi, pasagerelor
li s-au rezervat bilete de avion [i au decolat, spre cas`,
de pe aeroportul interna]ional din Sibiu.
Automobil Clubul Român
î[i onoreaz`, non stop, calitatea de lider al asisten]ei
rutiere pentru membrii asocia]iei, ai cluburilor auto din
str`in`tate [i al]i automobili[ti care solicit` ajutorul
rutier. Acest brand este
men]inut cu eforturi sus]inute din partea tehnicienilor [i speciali[tilor din
sucursalele ACR care dispun
de o flot` modern` dotat`
cu autoplatforme [i autovehicule specializate în depanare, la standarde europene.
Alin DROSU n
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CARNETUL DE BORD
la dispozi]ia membrilor ACR
Automobil Clubul Român a reluat, începând cu anul 2016, tradi]ia „Carnetului de
Bord”, document care vine în întâmpinarea
interesului membrilor asocia]iei de a cunoa[te cât mai multe informa]ii [i date din
universul automobilismului românesc, european [i mondial, precum parametri de
func]ionare a propriului automobil. Aceast`

lucrare modern` reprezint`, totodat`, un
ghid al Federa]iei Interna]ionale a Automobilului privind conducerea auto în siguran]`,
având în vedere cerin]ele traficului rutier,
conform Campaniei „Deceniului Mondial al
Siguran]ei Rutiere 2011 – 2020”.
Edi]ia 2016 a Carnetului de Bord prezint`
un con]inut îmbog`]it fa]` de edi]iile anterioare, cu capitole noi, precum cele „10
Reguli de Aur în conducerea automobilului”
elaborate de FIA, con]inutul „C`r]ii de Salvare la Bord”, conducerea ecologic`.
Carnetul de Bord ofer` un spa]iu important
prezent`rii avantajelor [i facilit`]ilor acordate membrilor ACR, a datelor de contact
ale Administra]iei Centrale ACR, precum [i
a celor 40 de sucursale ACR din ]ar`, de informa]ii privind acordarea ajutorului rutier
ACR; eviden]a ITP, RCA, CASCO, Roviniet`;
fi[e de deplasare a autoturismului. Rubrici
speciale sunt consacrate între]inerii automobilului (anvelope, schimburi ulei,
repara]ii/înlocuit piese), fi[ei automobilului,
datelor referitoare la identitatea proprietarului automobilului. Membrul ACR se poate
documenta despre principalele repere istorice care au marcat cei 112 ani de existen]`
ai Automobil Clubului Român.
Carnetul de Bord este oferit gratuit tuturor
membrilor ACR. Acest document prezint` o
necesitate în prezent chiar în condi]iile când
exist` unele aplica]ii de eviden]` auto pe
telefoanele smart. Aceste aplica]ii, la un
moment dat, pot fi u[or [terse sau chiar s`
aib` probleme software. Iar la înlocuirea
telefonului cu unul nou, nu putem salva
datele înregistrate. De aceea, ce e scris r`mâne scris, mai ales c` acest Carnet de Bord
ocup` un spa]iu foarte mic în torpedoul
autovehiculului.
Florin JUMUGĂ n
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ACR la Concursul European
de Educa]ie Rutier` - 2016
Automobil Clubul Român
se preocup` cu consecven]`
de educa]ia rutier` a copiilor, prin organizarea de
activit`]i consacrate cunoa[terii legisla]iei rutiere [i
a regulilor de circula]ie pe
drumurile publice. În aceast` direc]ie, o preocupare deosebit` a fost
axat` pe cunoa[terea de
c`tre copii a situa]iilor
periculoase de pe [osea [i
cultivarea voin]ei comport`rii preventive în circula]ia cu bicicletele [i ca
pietoni, determinarea comportamentului con[tiincios
din punct de vedere al
siguran]ei în trafic pentru
mai târziu în via]`.
Competi]ia
Na]ional`
„Educa]ia Rutier`. Educa]ie
pentru Via]`”, în organizarea

c`reia Automobil Clubul
Român î[i aduce o contribu]ie deosebit`, constituie
baza principal` de selec]ie
la nivel de unit`]i [colare,
localit`]i [i zone geografice
a valorilor [i abilit`]ilor
specifice în rândul copiilor.
Rezultatele ob]inute la
competi]iile zonale [i etapa
na]ional` a Concursului de
educa]ie rutier` din luna
iulie 2016, au constituit
baza de selec]ie de c`tre
Automobil Clubul Român a
echipei mixte de patru copii
(dou` fete [i doi b`ie]i),
n`scu]i în anii 2004, 2005 [i
2006, care vor participa la
„Concursul European de
Educa]ie Rutier`”, organizat
de Federa]ia Interna]ional`
a Automobilului (FIA), în
perioada 22 – 25 sep-

tembrie 2016, într-o sta]iune turistic` din Republica
Ceh`. Este interesant de
ar`tat c` competi]ia de
educa]ie rutier` cuprinde
probe teoretice privind
legisla]ia rutier` european`,
precum [i 34 de probe
practice pe biciclete, cu grad
ridicat de dificultate, într-un
poligon special amenajat.
De asemenea, concuren]ilor
le este pus` la încercare
voin]a, abilitatea [i experien]a conducerii bicicletei
într-un „labirint”, cu intrare
unic` [i ie[ire unic`, care
abund` în semne de
circula]ie [i provoc`ri privind
capacitatea deciziilor la secund` ale direc]iei de mers.
Ca o not` aparte, este organizat [i un concurs de
„customizare a c`[tilor” Ü
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biciclet`, la care va
participa fiecare concurent,
urmând a fi premiat`, cea
mai
decorat`
[i
personalizat` casc`, potrivit
subiectului comunicat de
FIA.
Echipajele de copii care vor
reprezenta Automobil Clubul Român la Concursul
European
de
Educa]ie
Rutier` provin de la [coala
Gimnazial` nr. 1, com. Joi]a,
jude]ul Giurgiu, [i de la
[coala Gimnazial` „Florea
Bogdan” din ora[ul Reghin,
jude]ul Mure[, preg`ti]i de
profesorii Rodica Grigore [i
Ionu] Moldovan, de la unit`]ile de înv`]`mânt respective. Vacan]a de var` [colar`
2016 a fost rezervat`, în exclusivitate, preg`tirii practice
[i teoretice, a echipajului
ACR, având în vedere c` regulamentul competi]iilor de
educa]ie rutier`, din ]ara
noastr`, nu prevede unele

probe ale Concursului European de Educa]ie Rutier` [i
nici categoriile de vârst` ale
copiilor participan]i – datele
de na[tere obligatorii 2004,
2 0 0 5 ,
2 0 0 6 .
Sper`m

c` voin]a de performan]` a
copiilor no[tri [i efor tul
depus de profesorii din Joi]a [i Reghin pentru dep`[irea acestor
dificult`]i s`
fie de bun
augur.
Programul
comun, din
luna septembrie 2016, de
preg`tire a
echipajului
ACR - format
din
copiii
[colilor gimnaziale Joi]a
[i
Reghin
constituie un
argument valoros în dobândirea
performan]ei
prefigurate
de ACR.
Ilie
GABRA n
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Beneficii, avantaje [i facilit`]i
ACR, la nivelul celor mai
puternice cluburi auto din lume
Automobil Clubul Român se identific` printr-un patrimoniu propriu,
bine conturat, realizat de-a lungul existen]ei sale seculare : material, uman,
experien]` profesional`. A beneficiat, totodat`, de parteneriate cu peste 200 de
cluburi auto na]ionale din cadrul Federa]iei Interna]ionale a Automobilului. ACR
î[i onoreaz` brandul. Este non-stop, la dispozi]ia membrilor ACR [i ai cluburilor
partenere din str`in`tate.
Ca asocia]ie a Societ`]ii Civile din ]ara
noastr`, ACR [i-a îmbog`]it necontenit
gama de beneficii 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
Automobilului, ACR asigur`, totodat`,
membrilor s`i, accesul larg la servicii auto,
din partea cluburilor partenere.
Dac` anul trecut, Automobil Clubul
Român a pus la dispozi]ia persoanelor
juridice dou` noi categorii de membri,

„ACR Na]ional Assist” [i „ACR Europa
Assist”, care s-au bucurat de un succes
deosebit în rândul acestora, la începutul
anului 2016 ACR a lansat înc` dou` noi
categorii de membri ACR, destinate,
persoanelor fizice: „Na]ional Club Assist” [i
„Europa Club Assist” . Aceste noi categorii
de membri ACR sunt concepute pentru a
asigura mobilitatea autovehiculelor de]inute de persoanele fizice, atât cu acoperire
na]ional`, cât [i cu acoperire european`.
Membrii ACR vor putea beneficia de
avantajele celor dou` categorii în timp
record: dup` 48 de
ore de la înscrierea
în programul na]ional de gestiune
membri ACR.
Beneficiile
din
domeniul asisten]ei
rutiere auto oferite
membrilor ACR [i ai
cluburilor partenere
din str`in`tate, sunt
reconfirmate, an de
an, prin ob]inerea [i
men]inerea
unui
sistem de management al calit`]ii,
consolidându-[i,
astfel, titulatura de
lider, în acest

Ü
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Ü domeniu, în România. Automobil Clubul Român lucreaz` cu
propria flot` modern` de asisten]`
rutier`, atât în ceea ce prive[te
depanarea autovehiculului, cât [i
pentru transportul acestora, lucru
care arat` o siguran]` cert` a
autovehiculelor transportate [i a
bunurilor din acestea. ACR ofer` [i
servicii de asisten]` medical`,
turistic`, bilete de avion, autovehicul la schimb, asisten]` privind
confirmarea c`l`toriei a pasagerilor implica]i în evenimente
rutiere, concomitent cu coordonarea procur`rii pieselor de schimb
[i echipamentelor necesare repar`rii autovehiculelor.
Automobil Clubul Român dispune de o
baz` proprie de turism pentru membri s`i,
ceea ce constituie un temei solid, mai ales
c` nu multe cluburi auto la nivel mondial
se pot mândri cu asemenea avantaje. Pe
lâng` toate aceste loca]ii turistice proprii
ACR, oferim o bogat` ofert` de turism
intern [i extern, cu tarife competitive [i
garan]ia calit`]ii serviciilor.
Asocia]ia noastr` elibereaz` documente
interna]ionale, cum sunt Permisul Interna]ional de Conducere [i Carnetul de Trecere
prin Vam`. Permisul de Conducere Interna]ional este un document tradus în 7 limbi de
circula]ie Interna]ional` [i se elibereaz` în
baza Permisului Na]ional de Conducere, care
se prezint` împreun` cu acesta organelor de
poli]ie la solicitarea acestora. Carnetul de
Trecere prin Vam` este un document
obligatoriu la grani]a a numeroase state, mai
ales din Orientul Mijlociu [i Apropiat, fiind un
titlu de import temporar care scute[te de
plata taxelor vamale [i de import ale
autovehiculului pentru care a fost eliberat.
Totodat`, acesta prezint` o garan]ie interna]ional` c` taxele guvernamentale [i vamale
solicitate vor fi pl`tite.
De asemenea, ACR pune la dispozi]ia
membrilor s`i programul interna]ional de
discount-uri „Show Your Card!”, care ofer`
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o larg` gam` de beneficii, în cele mai
variate domenii: restaurante [i hoteluri,
muzee, parcuri de distrac]ie, obiective
turistice [i istorice, închirieri de autovehicule, magazine, etc. Toate aceste privilegii unicat se ob]in doar prin prezentarea
cardului de membru ACR valabil.
Ca Autoritate Sportiv` Na]ional` (ASN) în
domeniul automobilismului [i kartingului
sportiv, ACR ofer` membrilor asocia]iei
posibilitatea de a-[i manifesta virtu]ile
sportive, organizând, în fiecare an,
competi]ii pentru licen]ia]i [i debutan]i.
Voca]ia automobilistic` se transform`, tot
mai mult în ]ara noastr`, într-un hobby
elitist, f`r` a se ignora interesul debutan]ilor, iar Automobil Clubul Român este cel
care le d` „seva necesar`”.
{coala de [oferi ACR, care se bucur` de
prestigiu [i profesionalism de peste 106
ani, acoper`, prin tehnicienii s`i, valoarea
de a dobândi arta de a conduce în situa]ii
limit`. [oferii care ies de pe „b`ncile” [colii
de [oferi ACR dobândesc statutul de
performeri în materie.
Pe lâng` toate acestea membrii ACR pot
beneficia [i de beneficii, avantaje [i
facilit`]i pe linie de inspec]ie tehnic`
periodic` în sta]ii proprii, dar [i prin
partenerii no[tri, apelând cea mai
apropiat` sucursal` ACR.
Mirela TUDOR n
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Dezvoltarea motorsportului
din România – un atribut
al ACR
În luna iulie 2016, Automobil Clubul Român a continuat organizarea sesiunilor
de atragere [i promovare a
tinerilor în motorsport. Astfel, pe noul circuit Motorpark România, circuit de
vitez`, pe care Automobil
Clubul Român desf`[oar`
campionate de turisme [i
anduran]`, a avut loc o nou`
sesiune de training teoretic
[i practic pentru tinerii dornici s` accead` în automobilismul sportiv, atât ca pilo]i, cât [i ca oficiali.
Sesiunile de instruire au
fost furnizate de c`tre trainerii ACR, atesta]i FIA [i au
cuprins module interactive
de conducere sportiv`.
Dup` sesiunea teoretic`,
care a cuprins informa]ii
despre cum pot tinerii s`
îmbr`]i[eze o carier` în
motorsport, precum [i ele-

mentele de siguran]` din
acest sport, a urmat sesiunea practic`, sus]inut` cu
automobile de concurs conduse de instructori profesioni[ti.
Participan]ii au putut
pune în practic` elementele
de teorie privind atacarea
virajelor, comportamentul
dintr-o curs` în raport cu

ceilal]i concuren]i, ob]inerea
eficien]ei maxime în parcurgerea circuitului în vederea
ob]inerii uneor timpi din ce
în ce mai buni. Dup` instruirea propriu-zis`, a urmat un
concurs [coal`, în care
participan]ii au putut s`-şi
demonstreze abilit`]ile dobândite în timpul sesiunilor
de instruire.
Dup` declara]iile participan]ilor, cursul a fost un
succes, majoritatea dorind
s` participe la viitoare competi]ii pe circuit, în calitate
de debutan]i.
La finalul cursului, participan]ii au fost recompensa]i
la dou` categorii, b`ie]i [i
fete, cu trofee [i certificate
de participare, în baza rezultatelor teoretice [i practice
ob]inute.
Ioan OLARU n
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SPORTUL AUTOMOBILISTIC ACR
ÎN PERIOADA ESTIVAL~ 2016
În perioada estival` din acest an, Automobil Clubul
Român „s-a întrecut pe sine”, cum se zice metaforic, în
organizarea unei suite foarte valoroase de competi]ii
automobilistice [i într-un registru mai bogat decât în to]i
anii anteriori. S-a imprimat o energie deosebit`, poten]at` înc` în calendarele competi]ionale ale anului
2016, precum [i o voin]` în cre[tere de a se dep`[i
obstacolele [i provoc`rile care se prefigurau, la unele
niveluri institu]ionale, în primele luni ale acestui an
competi]ional.
Argumentele pe care via]a sportiv` automobilistic` le
sus]ine rezid` din reu[itele depline ale competi]iilor pe
care le prezent`m în cele ce urmeaz`.

Sibiu Rally Challenge 2016
Sibiu Rally Challenge s-a desf`[urat în perioada 18 –
20 august fiind un
festival dedicat ma[inilor istorice si
sporturilor cu motor care s-a desf`[urat sub egida Federației Interna]ionale a Vehiculelor
Istorice (FIVA), [i
Automobil Clubul
Român (ACR).
Timp de trei zile,
Sibiul a tr`it în
sunet de motoare
[i istorie automobilistic`.
Cunoscuta Pia]`
Mare a Sibiului Ü
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Üa

fost gazda celor
68 de echipaje,
care mai de care mai
“fardate” pentru competi]ie [i pentru ochii
miilor de spectatori
prezen]i la deschiderea „Sibiu Rally
Challenge 2016”.
Dup` un test, reprezentând o acomodare cu spiritul sportiv, efectuat în seara
de joi 18 august pe
str`zile din centrul
municipiului, s-a trecut, în ziua de vineri
19 august, la competi]ia de regularitate
însumând peste 140 km prin cele mai
frumoase localit`]i ale jude]ului: Ocna
Sibiului, Loamne[, Gusu, Ludo[, Apoldu de
Jos, Miercurea Sibiului, Dobârca, Poiana Sibiului, Rod, Tili[ca, Gale[, S`li[te, Vale,
Sibiel, Orlat, Gura Râului, R`[inari, Cis-

n`dioara [i, bineînteles, Sibiu.
Sâmb`t` 20 august: concuren]ii au p`r`sit
Pia]a Mare [i s-au îndreptat prin {ura Mare,
Slimnic, Ru[i, {eica Mare, Agârbiciu, Axente
Sever, Cop[a Mic`, Târnava, Media[, Brateiu,
Saro[i pe Târnave, Biertan, Richi[, Peli[or,
Bârghi[, Ighi[u Vechi, Alțâna, Nocrich, Corn`]el, Nucet,
S`c`date,
Porumbacu
de Jos, Scoreiu, Cârți[oara,
c`tre ]inta final` “Transf`g`r`[anul”.
Competi]ia sa încheiat în
aceea[i Pia]`
Mare din Sibiu, dup` parcurgerea
a
290 km [i în
aplauzele miilor de “sibieni” prezen]i.
Sibiu Rally
Challenge a
fost de fapt
un festival Ü
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o competi]ie sportiv` automobilistic` la care Automobil Clubul Român [i Comisia Automobilelor Istorice
din ACR [i-au adus o contribu]ie hot`râtoare. Din 2016, „Sibiu Rally Challenge” a devenit o competi]ie interna]ional`
inclus` în calendarul Federa]iei Interna]ionale a Vehiculelor Istorice (FIVA), al`turi de cele mai prestigioase 14 com-

peti]ii de acest gen din Europa.
Evenimentul a fost cofinan]at de
Consiliul Local Sibiu [i Prim`ria
Municipiului Sibiu prin Agenda Sport,
cu sprijinul Consiliului Jude]ean Sibiu
[i sus]inut de Orange.
Ioan OLARU n

International Autotest CHALLENGE 2016
Pasiona]ii de automobilism au putut
urm`ri, în perioada 6 - 7 august 2016 în
cadrul Parcului Comercial Carrefour Militari,
etapa a IV-a a Cupei Carrefour Militari,
considerat ca cel mai pasionant concurs de
îndemânare auto din România, în organizarea GT Auto Club Sportiv, sub egida
Automobil Clubului Român.
Conform Calendarului sportiv pe 2016 a
CNAK ACR, Campionatul Na]ional de
Îndemânare Auto a revenit, practic, în locul
unde a debutat în mai 2011, dar într-o nou`
formul` - INTERNATIONAL AUTOTEST
CHALLENGE - [i într-o zon` mai generoas`
[i mai atractiv` a Parcului Comercial
Carrefour Militari.
Pentru a-[i dovedi îndemânarea, pilo]ii au
trebuit s` str`bat` traseul de concurs stabilit
f`r` gre[eal`, contra cronometru. Au fost
invita]i s` se înscrie atât pilo]i experimenta]i,
posesori de automobile de competi]ie, cât [i
pilo]i amatori cu ma[ini de strad`, care vor
24

s` î[i pun` la încercare reflexele [i abilit`]ile
la volan. Au fost bineveni]i [i tinerii peste 10
ani [i [oferi]ele, care beneficiaz` de
Ü
grupe de concurs speciale.

ACR

Ü Parcul Comercial Carrefour Militari,
gazda evenimentului, puternic implicat` în
organizarea acestei competi]ii, al`turi de
“GT Auto Club Sportiv” [i ACR, au asigurat
condi]ii competi]ionale excep]ionale [i
premii surpriz` foarte valoroase pentru
pilo]ii câ[tig`tori ai grupelor [i claselor din
concurs. Totodat`, câ[tig`torii au fost
r`spl`ti]i cu diplome [i cupe, precum [i cu
premii de la sponsorii competi]iei

automobilism

Sâmb`t` 6 august, între orele 14,00 20,00, au avut loc antrenamentele libere, iar
startul evenimentului s-a dat duminic` 7
august, la ora 10:30, cu antrenamentele
cronometrate, urmate la 11.45 de manșa I
de concurs. Pozi]ia în clasament a fost dat`
de timpul cel mai bun realizat într-una din
cele trei man[e, în func]ie [i de eventualele
penaliz`ri.
Urm`toarea etap` a avut loc la Târgovi[te,
jud. Dâmbovi]a, în perioada
17-18 septembrie 2016.
Clasamentul etapei
a IV-a poate fi accesat pe
www.gtautoclub.ro.
Gheorghe TEODOR n

Campionatul interna]ional de Vitez`
pe Traseu Montan – Cupa Mese[
Edi]ia a IV-a a “Cupei Mese[” a fost
organizat` de Sucursala ACR S`laj, Clubul
Sportiv Karting Rider’s Satu Mare [i Prim`ria
Treznea. Acest eveniment s-a desf`[urat
sâmb`t` 6 august 2016, pe traseul “Treznea
– intersec]ia cu DN1F”.
Peste 1000 de specatori au fost prezen]i
la evenimentul din acest an, ace[tia putând

urm`ri cu deosebit interes cele cinci urc`ri
din cadrul concursului, dou` de recunoa[tere a traseului, un antrenament cronometrat [i dou` man[e de concurs cronometrat.
34 de pilo]i s-au prezentat la startul cursei,
avansa]i [i debutan]i, reprezentând Ü
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Cluj-Napoca, Gherla, Zal`u,
Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Timi[oara,
Deva, Re[i]a [i Sibiu.
B`im`reanul Ovidiu Pa[ca a ob]inut
primul loc, urmat de Szabo Robert la
categoria Superturisme.
La categoria juniori, proba masculin` a
câ[tigat-o b`im`reanul David Tar]a, iar la
feminin s-a impus Iocsak Natalia, din Satu
Mare. La categoria debutan]i, cel mai bun
rezultat l-a ob]inut Dobrai Zsigmond, din
Bihor, la clasa H1, iar la H2 s-a impus Ioan
Victor. Clasa H3 a fost câ[tigat` de Gilles
Romain din Timi[oara. Pilotul Andrei Uram,
din Oradea a fost cel mai bun la clasa H1
din cadrul grupei de avansa]i, iar la H2 s-a
impus clujeanul Mihai Trifu. Tot din Cluj a
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fost [i câ[tig`torul clasei H3, Bogdan
Cornea. Câ[tig`torii au primit la final cupe,
diplome, medalii, dar [i premii din partea
sponsorilor.
Câ[tig`torul absolut, b`im`reanul Ovidiu
Pa[ca, a primit “Trofeul Cupei Mese[ Cento
Group 2016”.
Prima etap` a Campionatului de VTM,
denumit` “Cupa VTM Luna [es” a fost
organizat` la Satu Mare în data de 9 iulie
a.c.
Urm`toarea competi]ie organizat` de
Clubul Sportiv Rider’s Satu Mare [i Sucursala
ACR Satu Mare va avea loc în perioada 9 –
11 septembrie, CEC ORI CUP.
Florin JUMUG~ n
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Vara vehiculelor de epoc`
n Clubul Vehiculelor de Epoc`, în parteneriat cu Sucursala ACR Gorj, a organizat la
invita]ia Prim`riei ora[ului Turceni [i consiliului local, în perioada 23 – 24 iulie, o
parad` cu automobile istorice, cu ocazia
zilelor ora[ului Turceni. Locuitorii ora[ului
au putut admira, al`turi de numeroasele
evenimente organizate cu acest prilej, [i
spectacolul automobilelor de epoc`, printre

care enumer`m: Ford A 1928, Ford Taunus
1937, Plymouth 1938, Jeep MB 1943, Dacia
1300 1970, Fiat X1/9 1971,Mercedes Benz
200D 1981, VW Golf II 1983, Alfa Romeo
2000GTV 1984, BMW 635CSI 1986, Motocicleta IJ 1956, etc.
n În perioada 13 – 15 august, Clubul Vehiculelor de Epoc` a organizat, în parteneriat cu Sucursala ACR Bucure[ti [i
Sucursala ACR Br`ila, la invita]ia Prim`riei
Municipiului Br`ila, “OLD CARS SHOW

BRAILA 2016’’. Startul s-a dat de la Centrul
de diagnoz` [i asisten]` tehnic` ACR JiuluiBucure[ti, iar destina]ia final` a fost Br`ila
Mall.
Câ[tig`torii raidului au fost: locul 1 Sacuiu
Viorel (Plymouth Belvedere 1956), locul 2
Neugebauer Alexandru [i Neugebauer
Rodica (Fiat 1300 1964), Locul 3 Alexandrescu Dorin [i Alexandrescu Corina (Opel

Rekord 1700 1968). Premiul special s-a acordat
echipajului Sforza Aldo,
Irina Dominteanu (Morgan +8 Supercharged
1980).
Seara
pilo]ii
competi]iei
au
fost
oaspe]ii teatrului “Maria
Filotti” care a beneficiat
recent de o ampl` [i
frumoas` restaurare.
Duminica 14 August la
ora 10.00 s-a f`cut o
parad` cu 33 de Ü
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Ü automobile de epoc` de la

Br`ila Mall pân` la Prim`ria
Mun. Br`ila unde s-a organizat
expozi]ia de automobile de
epoc`. Au fost prezen]i
posesori de ma[ini de epoc`
din Bucure[ti, Pite[ti, Ploie[ti,
Buz`u, Br`ila [i Constan]a.
La ora 18.00 a avut loc un
concurs de îndemânare în
parcarea Prim`riei Br`ila la
care a asistat un numeros
public. Au participat 16 echipaje, pe primele locuri clasându-se: locul 1 Plescan Nicu
Bogdan (VW1300 1972), locul
2 Negoi]` Dumitru (Trabant
601 1986), locul 3 Miron
Lucian (Opel Rekord 1700C
1967).
n La sf`r[itul lunii mai 2016, Automobil
Clubul Român împreun` cu Clubul Vehiculelor de Epoc`, au organizat o parad` automobilistic` în jude]ul Teleorman cu multiple
semnificații istorice și culturale. Startul
ac]iunii a fost dat în Bucure[ti, pe Sos.
Alexandriei, cu participarea unui num`r
mare de automobile de epoc`.
Un moment important al paradei l-a
constituit omagiul adus eroilor martiri, din
loc. Prunaru, care, în urm` cu 100 de ani
(1916 – 2016), au dus principala b`t`lie
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pentru ap`rarea Bucure[tilor, depunându-se
flori la Monumentul {ARJA DE LA PRUNARU,
unde au c`zut, pentru gloria neamului nostru, peste 300 de osta[i. Despre semnifica]ia
acestui moment istoric a vorbit, automobili[tilor prezen]i, primarul comunei Prunaru,
înso]it de copii ai [colii generale din localitate.
Un moment înc`rcat de semnifica]ii istorice l-a constituit ampla parad` desf`[urat`
pe arterele principale ale Municipiului
Alexandria, care se bucur` de o preistorie
geto-dacic`, al c`rui nume a fost dat de
domnitorul Ț`rii Române[ti,
Alexandru Dimitrie Ghica
(1834 - 1842), osemintele
c`ruia se g`sesc depuse ast`zi
într-un monumental sarcofag
din incinta Catedralei Episcopale "Sfântul Alexandru" din
municipiu.
Prezen]a automobilelor de
epoc` în jude]ul Teleorman a
avut ca moment final parada
acestora în spațiul generos al
Pieței Centrale a municipiului
Alexandria (Palatul Finan]elor
[i Casa de Cultur`) pentru Ü
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Ü a putea fi admirate de publicul prezent [i

pentru dialogul pilo]ilor cu persoanele
interesate, mai ales din rândul copiilor, la
valoarea istoric` a acestora în cultura [i
civiliza]ia româneasc`.
Pe întregul traseu al paradei ma[inilor de
epoc`, Bucure[ti – Alexandria [i retur, acestea au fost însoțite de autovehiculele de
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ajutor rutier [i [coal` de [oferi, apar]inând
flotei noi auto a Automobil Clubului Român.
Cei prezen]i la eveniment au vizitat sediul
sucursalei jude]ene ACR, precum [i expozi]ia de art` plastic`, organizat` într-un spa]iu adecvat al acesteia.
La excelenta desf`[urare a ac]iunii, care s-a
bucurat de o audien]` deosebit` din partea
publicului din Alexandria, [i-au
adus o contribu]ie deosebit`
Prim`ria municipiului, Poli]ia
Rutier` jude]ean` [i Poli]ia
local` [i, în mod deosebit,
Sucursala
Jude]ean`
ACR
Teleorman. Acest moment de
istorie, cultur` [i civiliza]ie contemporan`, a fost înnobilat
printr-un cocktail oferit de
conducerea sucursalei ACR
Teleorman.
Florin JUMUG~ n

Campionatului Rally Sprint Bihor 2016
Pasiona]ii de automobilism sportiv s-au
întâlnit la Oradea, pentru a concura la a 4-a
etap` din cadrul Campionatului Rally Sprint
Bihor 2016. Aceasta s-a desf`[urat
duminic`, 17 iulie, începând cu ora 10:00,
în parcarea Oradea Shopping City.
Cei care au de]inut un automobil “de
strad`” sau unul preg`tit special pentru curse
[i-au putut încerca îndemânarea pentru
titlul de cel mai rapid pilot din jude]ul

Bihor. La primele 4 etape ale Campionatului Rally Sprint Bihor 2016 s-au întrecut
concuren]i din patru jude]e ale ]`rii,
precum [i din Ungaria, pilo]ii din ]ara vecin`
reeditând prezen]a lor în jude]ul bihorean.
Campionatul Rally Sprint Bihor 2016 a
fost organizat în condi]ii irepro[abile de SC
Krea Karting SRL în colaborare cu Sucursala
ACR BIHOR.
Valeria KOVACS n
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“Bucov`]” ca fenomen automobilistic

Dealul Bucov`]ului, continuând o tradi]ie
îndelungat`, a fost, la sfâr[itul lunii iunie
2016, gazda unei foarte reu[ite întreceri
automobilistice. Organizatorii evenimentului
sportiv au fost, [i de aceast` dat`, Sucursala
ACR Dolj [i Clubul Sportiv Midnight Racer’s.
Fenomenul “Bucov`] HillClimb 2016”, a
fost conceput de organizatori, ca o curs` de
amatori, care s` reuneasc` pasiona]ii de
automobile [i de vitez`, unde iubitorii de
adrenalin` s`-[i canalizeze pasiunea pentru
tunning auto, pentru m`rirea puterii motoarelor într-un
cadru legal prin
modific`ri
constructive printre cele mai inventive. Acest eveniment a mobilizat 36 de
autoturisme, cât
[i un numeros
public pasionat
din majoritatea
jude]elor Olteniei. De aceea,
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fanii sportului cu motor consider` c`
“Bucov`]ul” nu mai este doar o simpl` curs`
de amatori, ci un fenomen complex ce
reune[te pasiona]i din toate domeniile auto
precum [i arta tunning-ului.
Este remarcabil, în acest sens, faptul c`
sucursala ACR [i directoarea acesteia, care
în 2016 a împlinit dou` decenii de când
conduce destinele ACR-ului în jude]ul Dolj,
cu numele proverbial Eugenia Ni]`, au reu[it
s` men]in` [i s` dezvolte continuu pasiunea
doljenilor pentru sportul automobilistic,
ridicandu-l la rang de “fenomen Bucov`]”.
Anul 2016 n-a fost cu nimic mai prejos
fa]` de anii anteriori
Grupele de participare au fost: 1 – sub
1400 cmc ; 2 – 1401-1600 cmc ; 3 – 16011800 cmc ; 4 – 1801-2000 cmc ; 5 – peste
2000 cmc ; 6 – motoare turbo benzin` [i
trac]iune integral`; 7 – diesel.
La finalul competi]iei, concuren]ii au fost
premia]i cu diplome [i cupe, oferite de
directoarea sucursalei, de oficialit`]ile locale
[i de parteneri.
Alexandru VASILE n
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Rally - Kart
Dumbr`vi]a
2016
Iubitorii de vitez` pe patru
ro]i [i-au dat întâlnire, în 20
august, la Rally-Kart Dumbr`vi]a
2016, jude]ul Timi[, competi]ie
de rally-sprint, karting [i drifturi,
în organizarea Comisiei Jude]ene de Automobilism [i Karting
Timi[ a Sucursalei ACR Timi[, [i
a Auto Club Rally Timi[.
Competi]ia de rally-sprint Timi[,
organizat` conform calendarului
sportiv 2016 aprobat de Comisia
Na]ional` de Automobilism [i
Karting ACR, ajuns` la etapa a V-a,
a avut trei probe speciale, iar
organizatorii au încântat audien]a
publicului [i printr-un concurs de
drifturi.
Spectacolul s-a bucurat de un
inte res deosebit, având în
vedere c` fiecare punct câ[ti gat
de pilo]i a contat în ie rar hia
cam pio natu lui anului curent,
precum [i fap tul c` si tua]ia în
clasa men te este destul de
echili brat`.

Competi]ia de automo bi lism este or gani zat` la Dum br` vi ]a pentru a [asea oar`
consecutiv, beneficiind
de sprijinul prim`riei [i
consiliului local, care onoreaz` în acest mod
marea audien]` de care
se bucur` sportul cu
motor în rândul cet`]enilor din jude]ul Timi[,
comuna Dumbr`vi]a [i
din localit`]ile învecinate.
Ladislau GIURISICI n
31

opinia

automobilistic`

Odiseea înmatricul`rii
unui autovehicul, la Bucure[ti,
pe timpul verii

Birocra]ia reprezint`, în România, expresia
indiferen]ei [i reticen]ei unor func]ionari din
institu]iile de stat de a lua în serios
problemele cotidiene pe care fiecare dintre
noi le întâmpin`m în calitatea noastr` de
cet`]eni contribuabili: încetineal`, pasivitate,
autoritarism.
Cine a dorit în aceast` var` s`-[i
înmatriculeze un autovehicul în Bucure[ti,
trebuia s` se încarce cu nervi de o]el. De la
intrarea în curtea DRPCIV (Direc]ia Regim
Permise de Conducere [i Înmatriculare
Vehicule) din Pipera presim]eai aglomera]ia
de la ghi[ee prin lipsa locurilor de parcare.
Ghi[eele ne-au întâmpinat cu interminabile
cozi, spa]iul fiind ticsit de oameni. Cu toate
c` exist` implementat de câ]iva ani un
sistem electronic modern cu numere de
ordine, acesta n-a func]ionat decât un timp
foarte scurt, revenindu-se la sistemul de
a[teptat, ore în [ir, la rând.
32

De[i Guvernul a încercat printr-o
ordonan]` de urgen]` simplificarea
procedurilor de înmatriculare prin plata
direct la DPRCIV a unor taxe, lucrurile au
r`mas în realitate tot dup` vechiul stil
birocratic, deoarece pe site-ul acestei
institu]ii nu se preciza ce anume se pl`te[te
în Pipera [i ce anume la alte institu]ii. Deci,
dac` nu erai bine informat din alte surse
riscai s` stai la coad`, s` ajungi în fa]` [i s`
afli c` doar taxa de talon [i cea de numere
se încaseaz` la ghi[eu, iar cea de
înmatriculare se pl`te[te în continuare la
Direc]ia Impozite [i Taxe Locale.
De la ce se ajunge la astfel de probleme?
Totul se explic` prin num`rul mic de
func]ionari. De ce acest lucru? Pentru c` unii
sunt în concediu, iar al]ii au ie[it la pensie,
încearc` s` ne dumireasc` cineva. Dar oare
omul care vine s` stea cu orele la ghi[eu (nu
mai vorbim de durata drumului pân` la

opinia

DRPCIV) nu se învoie[te de la serviciu ca s`[i înmatriculeze automobilul? Asta dup`
plata celorlalte taxe aferente (inclusiv taxa
de mediu ANAF care mai întâi ]i-o
calculeaz` în câteva zile [i abia dup` aceea
o pl`te[ti [i, iar`[i, a[tep]i câteva zile pentru
confirmarea pl`]ii în sistem). Dup` ce se
întocme[te dosarul pentru înmatriculare, în
loc s` ob]ii certificatul de înmatriculare [i
numerele aferente pentru autovehicul în 12 ore cum ar fi firesc, te treze[ti programat
abia dup` o s`pt`mân`. Se pune, în mod
normal întrebarea bunului sim]: noi,
automobili[tii, nu mai plec`m în concediu?
Iar cei cu autovehicule „pe firm`” nu mai
lucreaz` în acest timp?
În alte ]`ri europene, de exemplu, înmatricularea unui autovehicul dureaz` mai
pu]in de o or`, inclusiv cu completarea

automobilistic`

formularului de înmatriculare. La noi, în
România, mai tot timpul d`m vina ba pe
sistemul electronic, ba c` sunt prea pu]ini
func]ionari, ba c` oamenii sunt în concediu,
ba c` sunt prea multe înmatricul`ri pe
perioada verii, ba, ba, ba...
Nu ne r`mâne decât s` tr`im cu speran]a
c` lucrurile vor evolua, totu[i, spre bine [i nu
va mai dura o înmatriculare o lun` de zile
sau, cine [tie, poate chiar mai mult, dac` nu
încerc`m s` moderniz`m sistemul de lucru
cu cei care pl`tesc atâtea taxe!
N.B.: Aceast` not` apare ca urmare a unui
num`r mare de sesiz`ri [i insisten]e pe
adresa ACR, din partea membrilor asocia]iei
[i altor automobili[ti.
Redac]ia n
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În ACR e[ti într-o mare familie!
Fii cu noi [i vei beneficia
de toate aceste oferte. Meritq!
Oferta
Oferta
Oferta
Oferta
Oferta
Oferta
Oferta
Oferta
Oferta
Oferta
Oferta
Oferta
Oferta
Oferta
Oferta
Oferta
Oferta
Oferta
Oferta
Oferta
Oferta
Oferta
Oferta
Oferta
Oferta
Oferta
Oferta
Oferta
Oferta
Oferta
Oferta
Oferta
Oferta

Oferta

Oferta
Oferta
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1: Asisten]` rutier` non-stop pe toate [oselele din ]ar` (021/222.22.22)
2: 2 DEPAN~RI auto gratuite
3: 2 TRANSPORTURI auto gratuite
4: VERIFICAREA TEHNIC~ GENERAL~,
5: INSPEC}IA TEHNIC~ PERIODIC~;
6: {COALA DE {OFERI ACR;
7: ASISTEN}~ RUTIER~ ÎN STR~IN~TATE;
8: „ACCIDENT MANAGEMENT” în România [i str`in`tate;
9: REPATRIERE AUTOVEHICUL {I PERSOANE;
10: TRANSPORTUL PERSOANELOR ÎN CAZUL UNUI EVENIMENT RUTIER;
11: ÎNTRE}INEREA CURENT~ A AUTOMOBILULUI;
12: ACCES LA PROGRAMUL MONDIAL DE DISCOUNT-URI „SHOW YOUR CARD!”;
13: PERMISUL INTERNA}IONAL DE CONDUCERE (PIC);
14: CARNETUL DE TRECERE PRIN VAM~ (CPD);
15: CONSULTAN}~ JURIDIC~, AUTO {I MEDICAL~;
16: REDUCERE CU 10% a cotiza]iei anuale de membru ACR vechi pentru aducerea, de c`tre aces
ta, a unui membru ACR nou;
17: REDUCERE CU 15% pentru fiecare membru de familie adus în asocia]ie;
18: Servicii în BAZA TURISTIC~ ACR: Hotelul Nehoiu, Hotelul Alba Iulia, Motelul Ol`ne[ti, Motelul
de tranzit Arad;
19: SERVICII TURISTICE prin agen]ii de voiaj partenere;
20: VOUCHER PENTRU MOTORSPORT;
21: BANCA DE DATE {I INFORMA}II;
22: REVISTA „AUTOTURISM” (ON-LINE)
23: VOUCHER LA DISPOZI}IA DIRECTORULUI SUCURSALEI pentru unele servicii în plus;
24: VOUCHERUL TINERETULUI: pân` la 50% reducere la cotiza]ie;
25: OFERTA PENSIONARULUI: reducerea cotiza]iei cu 10%;
26: OFERTA SUPER FIDELIT~}II: la peste 5 ani vechime în asocia]ie, reducere cu 10% a cotiza]iei;
27: asigur`ri tip RCA, CASCO, locuin]e [i bunuri; sprijin în recuperarea daunelor
28: emitere ROVINIETE;
29: PARCARE, GARARE, ÎN SPA}II ACR, UTILIZARE POLIGON pentru perfec]ionarea conducerii auto;
30: PROCURAREA de piese [i echipamente auto la tarife avantajoase etc.
31: COMBUSTIBILI AUTO CU DISCOUNT prin MOL România;
32: SERVICE AUTO PRIN CARFIX TEAM;
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.
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
automobilismului;
35: Organizarea de reuniuni de familie sau profesionale în re]eaua de hoteluri ACR
36: Consultan]` în ob]inerea „C`r]ii de Salvare la Bord”.
Men]iune: Serviciile sunt prev`zute \n Carnetul de Asisten]`
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ACR SHOP
{APC~ BUMBAC

120 lei

15 lei
EMBLEM~ METALIC~

2 lei
ODORIZANT AUTO

25 lei

12 lei
TRICOU BUMBAC

BRELOC CU FIS~
PENTRU SUPERMARKET

40 lei
UMBRELA ACR

Automobil Clubul Român [i-a dezvoltat, de-a lungul anilor, o bogat` simbolistic`, atât prin personalizarea continu` a brand-ului s`u de beneficii,
avantaje [i facilit`]i conferite membrilor, cât [i altor automobili[ti, cât [i prin
obiectele-simbol, care au intrat \n con[tiin]a acestora.
La solicitarea membrilor ACR [i altor automobili[ti, ACR a pus la dispozi]ie,
printr-un shop propriu, vânzarea unora din aceste obiecte simbol, prezentate
\n premier` \n revista noastr`.
Rela]ii [i informa]ii la: 021.317.82.51 sau e-mail organizare@acr.ro.
|n perspectiv`, aceste produse vor putea fi comandate [i on-line.

