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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.
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La cump`na anilor 2016 [i 2017,La cump`na anilor 2016 [i 2017,
Auto mobil Clubul Român marcheaz`Auto mobil Clubul Român marcheaz`
trecerea sa istoric` în cel de-al 113-leatrecerea sa istoric` în cel de-al 113-lea
an al existen]ei sale seculare. {i consti an al existen]ei sale seculare. {i consti --
tuie un adev`r cunoscut [i recunoscuttuie un adev`r cunoscut [i recunoscut
c`, în anul 2016, asocia]ia noastr` ac`, în anul 2016, asocia]ia noastr` a
continuat s` reprezinte cu succes, princontinuat s` reprezinte cu succes, prin
valorile sale profesionale [i ale Socie valorile sale profesionale [i ale Socie --
t`]ii Civile, con[tiin]a treaz` a automo t`]ii Civile, con[tiin]a treaz` a automo --
bilismului românesc în slujirea cu con bilismului românesc în slujirea cu con --
secven]` a intereselor supreme ale memsecven]` a intereselor supreme ale mem  --
 brilor ACR [i ale tuturor auto mobi li[  brilor ACR [i ale tuturor auto mobi li[ --
tilor din România.tilor din România.

În anul 2016 În anul 2016 s-a realizat un amplus-a realizat un amplu
program investi]ional, privind între]ine program investi]ional, privind între]ine --
rea [i modernizarea sediilor sucursale rea [i modernizarea sediilor sucursale --
lor [i centrelor de diagnoz` [i asisten]`lor [i centrelor de diagnoz` [i asisten]`
auto ACR,auto ACR, ca structuri de baz` prin careca structuri de baz` prin care
Automobil Clubul Român comunic` cuAutomobil Clubul Român comunic` cu
membrii Asocia]iei [i care asigur` pa membrii Asocia]iei [i care asigur` pa --
chetul de beneficii, avantaje [i facilit`]ichetul de beneficii, avantaje [i facilit`]i
puse la dispozi]ia acestora. Putem no puse la dispozi]ia acestora. Putem no --
mi na liza infuzia investi]ional` în sucur mi na liza infuzia investi]ional` în sucur --
salele Alba, Bihor, Br`ila, Cluj, Gala]i,salele Alba, Bihor, Br`ila, Cluj, Gala]i,
Harghita, Mure[, Prahova, Satu Mare,Harghita, Mure[, Prahova, Satu Mare,
Sibiu, Tulcea, Vâlcea, Bucure[ti. A fostSibiu, Tulcea, Vâlcea, Bucure[ti. A fost
completat` flota auto a [colii de [ofericompletat` flota auto a [colii de [oferi
ACRACR cu autoturisme noi, ultramoderne,cu autoturisme noi, ultramoderne,
dotate cu aer condi]ionat [i motoare pedotate cu aer condi]ionat [i motoare pe
benzin` de ultim` genera]ie, ecologicebenzin` de ultim` genera]ie, ecologice
[i cu consum redus de combustibil, con[i cu consum redus de combustibil, con  --
comitent cu inovarea procesului de in comitent cu inovarea procesului de in --
struire teoretic` [i practic` a [oferilorstruire teoretic` [i practic` a [oferilor
în devenire. Este demn` de remarcatîn devenire. Este demn` de remarcat
implementarea, cu titlu de gratuitate, aimplementarea, cu titlu de gratuitate, a
proiectului Street View Test, proiectului Street View Test, care facili care facili --

teaz` aprofundarea cunostin]elor de le teaz` aprofundarea cunostin]elor de le --
gis la]ie rutier` pe situa]ii reale din tra gis la]ie rutier` pe situa]ii reale din tra --
fic, din via]a de zi cu zi, cu care viitoriific, din via]a de zi cu zi, cu care viitorii
[oferi se pot identifica mai bine, pentru[oferi se pot identifica mai bine, pentru
c` au loc pe str`zile pe care chiar vorc` au loc pe str`zile pe care chiar vor
conduce automobilul.conduce automobilul.

ACR [i-a men]inut ACR [i-a men]inut calitatea de lider alcalitatea de lider al
asisten]ei rutiere asisten]ei rutiere din Rom`nia, reu[inddin Rom`nia, reu[ind
s`-[i impun` acelea[i standarde de ca s`-[i impun` acelea[i standarde de ca --
li tate [i operativitate în ajutorul rutierli tate [i operativitate în ajutorul rutier
pe care l-a oferit automobili[tilor româ pe care l-a oferit automobili[tilor româ --
ni [i membrilor cluburilor auto parte ni [i membrilor cluburilor auto parte --
ne re din Europa, din sistemul FIA. Înne re din Europa, din sistemul FIA. În
acest sens, ACR a f`cut eforturi înacest sens, ACR a f`cut eforturi în
dotarea autovehiculelor specializate dotarea autovehiculelor specializate înîn
interven]iile de urgen]` în depanareainterven]iile de urgen]` în depanarea
autovehiculelor,autovehiculelor, crescând astfel rata decrescând astfel rata de
repara]ii la fa]a locului [i asigurând,repara]ii la fa]a locului [i asigurând,
mult mai rapid, mobilitatea automo bi mult mai rapid, mobilitatea automo bi --
li[tilor. Ne bucur` faptul c`, în 2016,li[tilor. Ne bucur` faptul c`, în 2016,
num`rul num`rul automobili[tilor români careautomobili[tilor români care
au beneficiat de asisten]a ACR au beneficiat de asisten]a ACR în str`i în str`i --
nate, prin cluburile partenere, a crescutnate, prin cluburile partenere, a crescut
considerabil, acest fapt explicând, prin considerabil, acest fapt explicând, prin --
tre altele, încrederea de care se bucur`tre altele, încrederea de care se bucur`
ACR în momentul de fa]`. De aseme ACR în momentul de fa]`. De aseme --
nea, fiind con[tien]i de pericolele [inea, fiind con[tien]i de pericolele [i
riscurile din ce în ce mai mari, în ceeariscurile din ce în ce mai mari, în ceea
ce prive[te producerea accidentelor ru ce prive[te producerea accidentelor ru --
tiere, ACR s-a implicat, cu performan]`,tiere, ACR s-a implicat, cu performan]`,
în în eforturile de salvare a victimelor ac eforturile de salvare a victimelor ac --
ci dentelor grave de circula]ieci dentelor grave de circula]ie prin im prin im --
plementarea proiectului ”Carte de Sal plementarea proiectului ”Carte de Sal --
vare la Bord”, ini]iativ` ce reduce sem vare la Bord”, ini]iativ` ce reduce sem --
nificativ timpii de descarcerare.nificativ timpii de descarcerare.
Acest proiect s-a bucurat [i seAcest proiect s-a bucurat [i se Ü

ACR CONSECVENT ACR CONSECVENT 
ÎN PERFORMAN}~ ÎN PERFORMAN}~ 
{I ÎN 2016{I ÎN 2016
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bucur`, în con tinuare, de un realbucur`, în con tinuare, de un real
succes în rândul automobili[tilor,succes în rândul automobili[tilor,

care con[tien ti zeaz` pericolele rutiere!care con[tien ti zeaz` pericolele rutiere!
În anul 2016, Automobil ClubulÎn anul 2016, Automobil Clubul

Român s-a implicat, mai mult decâtRomân s-a implicat, mai mult decât
oricând, în oricând, în îndeplinirea obiectivelorîndeplinirea obiectivelor
Decadei Mondiale a ONU pentru Sigu Decadei Mondiale a ONU pentru Sigu --
ran]` Rutier` 2011–2020.ran]` Rutier` 2011–2020.

Un eveniment important organizat deUn eveniment important organizat de
ACR l-a constituit ACR l-a constituit Simpozionul Na]ionalSimpozionul Na]ional
”Salva]i Vie]ile Copiilor”,”Salva]i Vie]ile Copiilor”, prin care aso prin care aso --
cia]ia noastr` s-a constituit într-o vocecia]ia noastr` s-a constituit într-o voce
distinct` în mobilizarea factorilor gu distinct` în mobilizarea factorilor gu --
ver namentali [i ai Societ`]ii Civile pen ver namentali [i ai Societ`]ii Civile pen --
tru ap`rarea vie]ilor copiilor pe [osele,tru ap`rarea vie]ilor copiilor pe [osele,
dar cu regret am constatat lipsa de re dar cu regret am constatat lipsa de re --
ceptivitate a acestora. ceptivitate a acestora. 

Tot în anul 2016, ACR a lansat unTot în anul 2016, ACR a lansat un
pro   iect inovativ, intitulat sugestivpro   iect inovativ, intitulat sugestiv
”Plimb` Ursul”, ”Plimb` Ursul”, pri vind educa]ia rutie pri vind educa]ia rutie --
r` a copiilor [i a p` rin]ilor acestora,r` a copiilor [i a p` rin]ilor acestora,
constând într-o apli ca ]ie pentruconstând într-o apli ca ]ie pentru
telefoanele inteligente, prin care copiitelefoanele inteligente, prin care copii
înva]` de mici regulile de circula]ie,înva]` de mici regulile de circula]ie,
precum [i con[tientizarea, înc` de laprecum [i con[tientizarea, înc` de la
aceast` vârst`, a riscurilor vitezeiaceast` vârst`, a riscurilor vitezei
excesive. Aplica]ia este o ino va ]ie înexcesive. Aplica]ia este o ino va ]ie în
materie de educa]ie rutier`, având materie de educa]ie rutier`, având unun
larg ecou interna]ional,larg ecou interna]ional, ob]inând astfelob]inând astfel
mai multe premii la manifest`rile demai multe premii la manifest`rile de
specialitate. Nu pot s` nu reamintesc [ispecialitate. Nu pot s` nu reamintesc [i
faptul c`, dup` o perioad` mai lung`faptul c`, dup` o perioad` mai lung`
de absen]`, FIA a apreciat prezen]ade absen]`, FIA a apreciat prezen]a
unui echipaj din Ro mânia, constituit deunui echipaj din Ro mânia, constituit de
c`tre ACR, la c`tre ACR, la Con cursul European deCon cursul European de
Educa]ie Rutier`, Educa]ie Rutier`, care a avut loc încare a avut loc în
Republica Ceh` [i care a reunit copii,Republica Ceh` [i care a reunit copii,
cu vârste între 10 – 12 ani, din 23 decu vârste între 10 – 12 ani, din 23 de
state europene.state europene.

În calitatea sa de Autoritate Sportiv`În calitatea sa de Autoritate Sportiv`
Na]ional`, atribuit` de FIA, ACR a con Na]ional`, atribuit` de FIA, ACR a con --
tinuat, cu succes, tinuat, cu succes, proiectele de instru proiectele de instru --
ire a oficialilor din motorsport,ire a oficialilor din motorsport, dar [idar [i
pe cele de atragere a tinerilor în diver pe cele de atragere a tinerilor în diver --
se competi]ii de automobilism sportiv,se competi]ii de automobilism sportiv,
obiectivul principal constituindu-l dez obiectivul principal constituindu-l dez --
vol tarea motorsportului din România.vol tarea motorsportului din România.
Totodat`, ACR s-a concentrat pe Totodat`, ACR s-a concentrat pe cre[ cre[ --
terea gradului de siguran]` în compe terea gradului de siguran]` în compe --
ti]iile de motorsport,ti]iile de motorsport, atât pentru pilo]i,atât pentru pilo]i,
cât [i pentru spectatori. O dovad` c`cât [i pentru spectatori. O dovad` c`

proiectele pe care ACR, cu sprijinul FIA,proiectele pe care ACR, cu sprijinul FIA,
le-a implementat în activit`]ile dele-a implementat în activit`]ile de
motorsport din România o constituiemotorsport din România o constituie
cre[terea semnificativ` a num`rului decre[terea semnificativ` a num`rului de
sportivi care au solicitat sportivi care au solicitat licen]e de par licen]e de par --
ticipare în competi]iile europene [iticipare în competi]iile europene [i
mon diale.mon diale. Acest lucru pune în eviden]`Acest lucru pune în eviden]`
un alt factor de rezonan]` pentru ACR,un alt factor de rezonan]` pentru ACR,
c` anul competi]ional 2017 se anun]`c` anul competi]ional 2017 se anun]`
unul bogat în evenimente motorsportunul bogat în evenimente motorsport
[i avem convingerea c` din ce în ce mai[i avem convingerea c` din ce în ce mai
mul]i pilo]i [i oficiali vor participa lamul]i pilo]i [i oficiali vor participa la
competi]ii.competi]ii.

Automobil Clubul Român s-a remar Automobil Clubul Român s-a remar --
cat, în 2016, printr-o cat, în 2016, printr-o activitate inter activitate inter --
na]ional` foarte activ` în cadrul Fe de na]ional` foarte activ` în cadrul Fe de --
ra]iei Interna]ionale a Automobiluluira]iei Interna]ionale a Automobilului [i[i
Alian]ei Interna]ionale de Turism, adu Alian]ei Interna]ionale de Turism, adu --
cându-[i contribu]ia, prin idei nova toa cându-[i contribu]ia, prin idei nova toa --
re, la cre[terea rolului acestora pe planre, la cre[terea rolului acestora pe plan
mondial. Ca membru în structurile demondial. Ca membru în structurile de
conducere ale FIA [i AIT, Automobilconducere ale FIA [i AIT, Automobil
Clu bul Român a participat la toate reu Clu bul Român a participat la toate reu --
niunile acestora, iar Pre[edintele FIA,niunile acestora, iar Pre[edintele FIA,
Jean Todt, a onorat, prin mesaje spe Jean Todt, a onorat, prin mesaje spe --
cia le, activit`]ile specifice organizate încia le, activit`]ile specifice organizate în
]ara noastr` de c`tre ACR. A[a cum a]ara noastr` de c`tre ACR. A[a cum a
apreciat domnia sa, apreciat domnia sa, Automobil ClubulAutomobil Clubul
Român este în întregime un club per Român este în întregime un club per --
for mant for mant care s-a afirmat ca un membrucare s-a afirmat ca un membru
modern [i reformator al familiei FIA.modern [i reformator al familiei FIA.
Recentul Congres FIA, desf`[urat laRecentul Congres FIA, desf`[urat la
Vie na, în luna decembrie 2016, a apre Vie na, în luna decembrie 2016, a apre --
ciat aceste realiz`ri ale ACR [i, în final,ciat aceste realiz`ri ale ACR [i, în final,
clubul nostru are trei reprezentan]i înclubul nostru are trei reprezentan]i în
Comisiile Mondiale ale FIA [i a ob]inutComisiile Mondiale ale FIA [i a ob]inut
dou` burse pentru finan]area a dou`dou` burse pentru finan]area a dou`
proiecte, unul în domeniul sportuluiproiecte, unul în domeniul sportului
auto [i altul în domeniul siguran]eiauto [i altul în domeniul siguran]ei
rutiere.rutiere.

În perspectiva noului an 2017, îmi facÎn perspectiva noului an 2017, îmi fac
un titlu de onoare pentru a adresaun titlu de onoare pentru a adresa
auto mobili[tilor, membrilor ACR, tutu auto mobili[tilor, membrilor ACR, tutu --
ror colaboratorilor [i salaria]ilor asocia ror colaboratorilor [i salaria]ilor asocia --
]iei noastre, care p`[e[te în cel de-al]iei noastre, care p`[e[te în cel de-al
113-lea an de existen]`, ur`ri de s`n` 113-lea an de existen]`, ur`ri de s`n` --
tate, prosperitate [i fericire! tate, prosperitate [i fericire! 

La mul]i ani!La mul]i ani!

Constant in  NICULESCUConstant in  NICULESCU nn
Pre[edinte le  ACRPre[edinte le  ACR

Ü
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CONGRESUL ANUAL - FIA 2016CONGRESUL ANUAL - FIA 2016
În perioada 28 noiembrie

– 2 decembrie 2016 a avut
loc, la Viena – Austria, Con -
gresul Anual al Federa]iei
Interna]ionale a Automobi -
lu lui, precum [i Adun`rile
Generale ale institu]iilor re -
prezentative ale acestui fo -
rum mondial: [edin]a Gru -
pu lui Organiza]iilor automo -
bi listice din ]`rile Europei
Centrale [i de Est; Adunarea
General` a AIT; Adunarea
General` a Funda]iei FIA; A -
du narea General` a Institu -
tu lui FIA; Adunarea Plenar`
FIA Regiunea I; Adunarea
Ge neral` a FIA – Elve]ia, pre -
cum [i Reuniunile Ateliere -
lor lucrative pentru dezvolta -
rea documentelor interna -
]io nale. Congresul Anual al
FIA [i Adun`rile Generale ale
FIA au fost prezidate, de
Pre[edintele FIA, dl. Jean
Todt, la aceste reuniuni par -
ticipând 446 de delega]i de
la cluburile auto [i de mo tor -
 sport din peste 200 de ]`ri.

C o n g r e s u l
Anual al FIA a re -
vizuit realiz`rile
mobilit`]ii [i spor -
tului auto de-a
lungul ultimelor
12 luni [i a votat o
serie de ac]iuni-
cheie desti na te s`
mute Federa]ia
mai aproape de
obiectivele sale
privind garantarea
accesului la dez -
vol tarea durabil`
[i sigur` a motor -
sportului [i a ce -
lorlalte activit`]i
FIA din întreaga
lume. Congresul
[i Adun`rile Ge -
ne rale ale FIA
2016 au apreciat ca o domi -
nant` definitorie faptul c` în
anul 2016, Federa]ia Inter -
na ]ional` a Automobilului a
func]ionat atât ca regulator
al sportului cu motor, dar
mai ales ca un promotor de

energii puternice, dezvoltate
în total` transparen]` [i con -
forme cu normele eticii
spor tive. 

Congresul Anual al FIA a
abordat ampla proble -
matic` privind aplicarea

ACR interna]ional

Ü

Pre[edinte le  F IA ,  d l .  Jean TodtPre[edinte le  F IA ,  d l .  Jean Todt

Imagine de f ina l  a l  Congresulu i  Anual  a l  F IA 2016Imagine de f ina l  a l  Congresulu i  Anual  a l  F IA 2016
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Rezolu]iilor Organiza]iei
Na]iunilor Unite referi -

toare la cre[terea influ en]ei
FIA în ceea ce prive[te
siguran]a rutier` pe drumu -
rile lumii, sporirea respon -
sabilit`]ilor guvernamentale
din toate statele lumii în
realizarea acestor obiective
globale. Pe agenda de lucru
a Congresului FIA au fost cu -
prinse, de asemenea, ca

strategii prioritare, pro ble -
mele promov`rii Per misului
Interna]ional de Conducere;
implement`rii unor soft-uri
de emitere a Carnetelor de
Trecere prin Vam`; preg`tirii
[oferilor în [coli speciale ale
cluburilor na]ionale; ap`r`rii
automo bi li[tilor europeni
fa]` de proiectul Comisiei
Europene de introducere a
unor tax`ri rutiere gene -

ralizate în defa voarea îm bu -
n`t`]irii condi ]iilor de trafic
rutier; comba terii corup]iei
[i a dopajului în competi]iile
auto, precum [i aprobarea
calendarului com peti]iilor
europene [i mondiale. 

Congresul Anual al FIA a
apreciat c` bugetul anului
2016 este de natur` s` con -
solideze pozi]ia finan -
ciar` a FIA, s` garanteze

Ü

Prez id iu l  Congresulu i  F IAPrez id iu l  Congresulu i  F IA

Gala  Campioni lor  F IA 2016Gala Campioni lor  F IA 2016

Ü

ACR interna]ional
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securitatea Federa]iei [i
independen]a acesteia,

care, dat fiind întin derea sa
global` [i poate o cupa în
continuare un loc unic, nu
doar ca rol, ci [i ca o datorie,
în efectua rea de schimb`ri
pozitive în viitor. ”Noi tre -
buie s` demonstr`m c`,
lucrând îm preun`, putem
realiza mult mai mult. A -
ceasta este lec]ia pe care
organiza]iile, cum ar fi a
noastr`, poate înv`]a lu mea.
Experien]ele individua le [i
unice, pe care fiecare dintre
noi le aduc în familia
noastr` global` nu trebuie

s` ne divizeze, ci, dimpotri -
v`, s` ne fac` mai puternici”,
a subliniat Pre[edintele FIA,
dl. Jean Todt.

La Congresul Anual al FIA
[i la Adun`rile Generale a -
nuale 2016, Automobil Clu -
bul Român a fost reprezen -
tat de o delega]ie condus`
de Pre[edintele ACR, dl.
Con  stantin Niculescu. Dele -
ga]ia ACR [i-a adus o con -
tribu]ie activ`, în calitate de
membru fondator [i cu
drep turi depline la aceste
structuri automobilistice, în
decursul dezbaterilor aces -

tor reuniuni. Cu acest
prilej, delega]ia ACR a avut
con vor biri cu dl. Jean Todt,
Pre[e dintele FIA, cu privire
la acti vit`]ile [i ac]iunile pe
care Automobil Clubul Ro -
mân le va întreprinde în
2017 în vederea afir m`rii
sale, pe toate planurile, în
universul automobilistic
din Ro mânia [i din Europa.

***
Cu prilejul Con gresului

Anual al FIA 2016, a fost

orga ni zat` tradi]ionala ”Gal`
a  Campionilor 2016”, câ[ti -
g`tori ai campionatelor
mon diale de automobilism
[i karting ale Federa]iei In -
terna]ionale a Automobi lu -
lui, inclusiv din Formula 1,
eveniment a[teptat cu in te -
res deosebit de c`tre întrea -
ga comunitate a sportului cu
motor. Participan]ii la Gala
Campionilor 2016 au vizio -
nat o expozi]ie mondial`
deosebit de interesant` cu
automobilele participante la
Campionatele FIA, europene
[i interna]ionale.

Campionatul 2016 al For -
mulei 1, cea mai reprezen -
tativ` competi]ie automobi -
listic` la nivel mondial, a
fost câ[tigat de pilotul Nico
Rosberg, urmat de coechi -
pierul s`u de la echipa Mer -
cedes AMG Petronas, Lewis
Hamilton.

Georgiana MOGA Georgiana MOGA nn
Director General Director General 

al ACRal ACR
Corespondent de clubCorespondent de club

pentru FIApentru FIA

Ü

Expoz i ] ie  cu automobi le  de compet i ] i i  F IAExpoz i ] ie  cu automobi le  de compet i ] i i  F IA

Campionul  F1 Campionul  F1 
Nico RosbergNico Rosberg

ACR interna]ional
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ACR – PROMOTOR ALACR – PROMOTOR AL
MOTORSPORTULUI  ROMÂNESCMOTORSPORTULUI  ROMÂNESC
În caliatea sa de Autoritate Sportivă

Na]ional` atribuit` de c`tre FIA,
Automobil Clubul Român a parti -
cipat, în perioada 9-11 decembrie
2016, la Con gresul Regional de
Motorsport al zonei Europa Central`.
A ceas t` reuniune a devenit tradi]io -
nal`, fiind organizat` în sesiuni
anuale cu scopul de a sus]ine,
împreun` cu Autorit`]ile Sportive
Na]ionale, programe de instruire în
diverse domenii ale motor sportului.
De asemenea, un alt obiectiv al
acestor întâlniri îl reprezint` pro iec -
tarea unor noi strategii de cooperare
între ASN-uri, precum [i dezvol tarea de eve -
nimente motorsport regionale [i interna -
]ionale.

În cadrul acestui congres s-au desf`[urat
sesiuni de instruire din cadrul Programului
Global de Training, sesiuni ce au vizat
dezvoltarea si managementul corpurilor de
oficiali, responsabilitatea social`, siguran]a
evenimentelor de motorsport. Totodat`, cu
acest prilej, sesiunile de instruire au fost
concentrate pe managementul [i struc tura

ASN-urilor [i pe dezvoltarea motor sportului.
Delega]ia Automobil Clubului Român avut

o participare activ` la toate sesiunile de
instruire, purtând discu]ii cu reprezentan]ii
ASN-urilor participante, în vederea unei mai
bune cooper`ri în anul 2017. În acest
context, în cadrul sesiunii privi toare la
dezvoltarea motorsportului, dele ga]ia ACR a
prezentat noul proiect de orga nizare a unor
competi]ii în care tinerii care doresc s`
accead` în motorsport vor putea concura

utlizând karturi electrice.
Dup` cum a comunicat în ca -

drul congre sului, în conti nuarea
pro iectelor sale de dez voltare a
motorsportului din România [i a
atragerii unui num`r cât mai
mare de oficiali [i pilo]i de -
butan]i, ACR va continua în 2017
diversificarea discipli nelor motor -
sport [i se va concentra pe mo -
nitorizarea [i îmbun` t`]irea sigu -
ran]ei în eveni mentele motor -
sport din ]ara noastr`, atât na]io -
nale, cât [i interna]ionale.

Ioan OLARUIoan OLARU nn

ACR interna]ional

Congresul Regional de Motorsport, Europa Central`: BratislavaCongresul Regional de Motorsport, Europa Central`: Bratislava

Ma[in` de concursMa[in` de concurs
din compet i ] i i le  F IAdin compet i ] i i le  F IA

Dezbater i  la  o grup` de s tudi iDezbater i  la  o grup` de s tudi i



ACR membru FIA

AUTOMOBILI{TII ROMÂNI SUS}INAUTOMOBILI{TII ROMÂNI SUS}IN
CAMPANIA FIACAMPANIA FIA

””A BETTER DEAL FOR MOTORISTSA BETTER DEAL FOR MOTORISTS””
pr iv ind neint roducerea tax`r i i  rut iere  genera l i zate  pr iv ind neint roducerea tax`r i i  rut iere  genera l i zate  

de c`t re  Uniunea European`de c`t re  Uniunea European`

Membrii ACR [i ceilal]i automobili[ti au
luat la cuno[tin]` faptul c` Federa]ia
Interna]ional` a Automobilului – organiza]ie
mondial` cu statut consultativ la ONU, a
lansat luna trecut` la Bruxelles o Campanie
intitulat` “A better Deal for Motorists”,
campanie ce reprezint` reactia forului auto
mondial fa]` de cre[terea prognozat` a
nivelului de taxe generalizate percepute
pentru utilizarea infrastructurii rutiere din
Uniunea Euro pean`.

Dup` cum se [tie, infrastructura rutier` re -
prezint` coloana vertebral` a unei economii
europene de succes. Bine între]inut`, aduce

beneficii privind eficien]a [i siguran]a
cet`]enilor Europei. De aceea este necesar
s` fie alocate fonduri suficiente pentru
între]inere [i investi]ii în infrastructura
rutier`. De[i infrastructura rutier` necesit`
investi]ii permanente în între]inere pentru a
putea func]iona normal, o sc`dere a finan -
]`rilor publice a dus, în multe t`ri europene
printre care [i România, la deteriorarea
re]elei de drumuri.

In fapt, cercet`ri recente arat` c` veniturile
suplimentare ob]inute din cre[terea taxelor
[i impozitelor auto particip` la cre[terea
bugetului consolidat [i merg c`tre alte
direc]ii decât transportul. O mare varietate
de taxe legate de achizi]ia [i folosin]a unui
autovehicul sunt deja percepute condu -
c`torilor auto din statele Uniunii Europene. 

Din datele statistice de care dispunem,
rezult` c`, în 2013, s-a colectat la nivel
european suma de 286,3 miliarde Euro din
taxe [i impozite auto. Autoturismele con -
tribuind cu 71% din aceast` sum`, respectiv
205,8 miliarde Euro. Taxele pe combustibil
contribuind cu pana la 63% la aceste

Revista ”Autoturism” a publicat, în edi]ia din luna noiembrie 2016, co mu -
nicatul Federa]iei Interna]ionale a Automobilului privind Campania ”A Better
Deal for Motorists”, prin care organiza]ia mondial` a automobili[tilor se opune
tax`rii rutiere generalizate ini]iat` de Uniunea European` pe con siderentul c`
aceste fonduri prognozate pentru modernizarea infrastructurii nu sunt
reinvestite de c`tre guvernele na]ionale, decât în propor]ie de 54%, pentru
dezvoltarea infrastructurii rutiere [i utilizarea drumurilor.

Decizia FIA a avut [i continu` s` aib` un ecou deosebit în rândul
automobili[tilor români de sus]inere a pozi]iei forului nostru mondial privind
protec]ia [i dezvoltarea infrastructurii europene. Public`m, în acest context, o
sintez` a acestor puncte de vedere.

Ü
9



10

venituri. Per total taxele [i impo zitele
auto reprezint` o contribu]ie im portanta la
economia na]ional` însumând între 2% [i
3% din produsul intern brut.

Este greu de acceptat c`, la nivelul anului
2013, investitiile în infrastructura rutier` la
nivelul Uniunii Europene s-au ridicat doar la
178,4 miliarde de Euro, reprezentand doar
0,8% din produsul intern brut. 

Automobili[tii au sesizat faptul c`, între
1995 si 2013 investitiile in infra structura
rutiera au scazut constant, dife renta intre
veniturile realizate din taxele auto si cheltu -
ielile cu infrastructura rutiera crescand an de
an, guvernele realizând un surplus din
perspectiva acestor venituri.

In lumina veniturilor generate din taxele [i
impozitele pe transportul rutier, automo -
bili[tii europeni merit` drumuri de o mai
bun` calitate, drumuri pentru care deja au
pl`tit. Decât o taxare suplimentar` a con -
ducatorilor auto, guvernele ar trebui s`
cuantifice foarte clar veniturile deja colec -
tate [i s` asigure finan]area lucr`rilor de
infrastructura rutier` în egal` m`sur`. Dez -
voltarea [i între]inerea re]elei rutiere ar
trebui s` reprezinte o prioritate. Gestionat
eficient, surplusul r`mas an de an din taxele
auto poate duce la o circula]ie mai sigur`,
mai accesibil`, mai pu]in poluant` [i mult
eficient` in general.

Automobili[tii români sus]in pe deplin
pozi]ia Automobil Clubului Român [i a
Federa]iei Interna]ionale a Automobilului
(FIA), care consider` c` o decizie privind o
noua taxare a drumurilor in Europa, sub
orice form` poate avea aceasta, este o
decizie care nu trebuie luata centralizat la
nivelul Uniunii Europene [i trebuie s`
r`mân` la latitudinea fiec`rui stat membru.
Mai mult decât atat, suntem ingrijora]i de
cre[terea fiscalita]ii pentru conduc`torii
auto [i nu sus]inem sub nici o forma in tro -
ducerea unei taxe de drum europene.
Aceasta idee de taxa de drum european`
este de altfel clar discriminatorie fa]` de ce -
t`]enii care nu circul` în afara grani]elor ]`rii.

Redac] iaRedac] iann

Ü

ACR membru FIA

In f ras t ructur`Inf ras t ructur`
rut ier`  modern`rut ier`  modern`
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REUNIUNEA INTERNA}IONAL~, REUNIUNEA INTERNA}IONAL~, 
DE LA HAGA, PRIVIND IMPLICAREA DE LA HAGA, PRIVIND IMPLICAREA 

MEMBRILOR |N ACTIVIT~}ILE DE CLUBMEMBRILOR |N ACTIVIT~}ILE DE CLUB
Federa]ia Interna]ional` a Automobilului

[i-a \mbog`]it substan]ial, \n anii din urm`,
aria de abordare a problematicii vizând
construirea, consolidarea [i men]inerea
unei comunit`]i active \n rândul membrilor
din cluburile automobilistice, definite ge -
neric, ca ”adev`rate familii ale membrilor”.

|n linia acestor ac]iuni globale ale FIA, a
avut loc recent, la sediul ANWB (clubul auto
din Olanda) de la Haga, o reuniune inter -
na]ional` sub auspiciile FIA Regiunea I, pe
tema perfec]ion`rii managementului comu -
nic`rii cu membrii [i ceilal]i automobili[ti. 

Au participat reprezentan]i de la 16 clu -
buri auto [i [i-au adus contribu]ia, cu pro -
pria experien]`, [i prin propuneri de viitor la
dezbaterile din plen [i pe grupe de studiu,
reprezentan]ii cluburilor auto din Cehia,
Lituania, Letonia, Belarus, Bosnia [i Her ]e -
govina, Serbia, Macedonia, Slovenia, Ro -
mânia etc. Delega]ia ACR a sus]inut o ampl`
comunicare privind rolul [i locul ACR \n
Societatea Civil` din România \n to]i cei 112
ani de existen]`.

Prin toate structurile ACR – sucursalele,
agen]iile, centrele de diagnoz` [i asisten]`
rutier`, autoplatformele de asisten]` rutier`
[i autoturismele de [coal` – sunt organizate
multiple activit`]i specifice, \ntr-o palet`
vast` de op]iuni, cu copii \ncepând cu vârsta
de 6 ani, cu elevii [colilor de [oferi [i,
implicit, cu veteranii cluburilor, cu scopul
men]inerii lor ca membri activi ai Asocia]iei,

acoperirii orizontului lor de a[tept`ri de
ordin profesional [i cultural, ca \ntr-o mare
familie. 

Automobil Clubul Român a cuprins, \n aria
sa de preocup`ri, problemele feminismului
automobilistic, \n \ntregul s`u spectru de vo -
ca]ii pentru competi]ii auto specifice, pentru
s`rb`torirea zilelor omagiale destinate
doam nelor [i domni[oarelor, \n calendarul
tradi]iilor române[ti. 

Au fost prezentate cele mai recente
ac]iuni inovative privind edu ca]ia rutier` a
copiilor, a[a cum s-a remar cat aplica]ia
original` ”Plimb` Ursul”, care a atins o
notorietate interna]ional`.

Expunerea ACR s-a bucurat de o audien]`
deosebit`, fiind elogiate activit`]ile inovative
re feritoare la consolidarea comunit`]ii
mem  brilor Asocia]iei. 

Unele ac]iuni de mare rezonan]` au ob -
]inut Premiul FIA pentru inova]ie \n sig u -
ran]a [i educa]ia rutier`, precum [i Trofeul
”Leul de Bronz” al Festivalului de la Cannes,
pentru Promovare [i Activare. 

Au fost prezentate, de asemenea, suc -
cesele repurtate la Festivalul Golden Drum,
eveniment la care ACR a ob]inut un Grand
Prix, dou` trofee de aur [i dou` trofee de
argint pentru alte promo]ii inovative. 

C` l in  VAIDAC`l in  VAIDAnn
Director  Sucursa la  ACR Bra[ovDirector  Sucursa la  ACR Bra[ov

ACR pe meridiane

Dezbater i  la  oDezbater i  la  o
grup` de s tudi ig rup` de s tudi i
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rutiereven iment

A  a p ` r u t  u n  n o u  s e m n  A  a p ` r u t  u n  n o u  s e m n  
\ n  c i r c u l a ] i a   r u t i e r ` ?\ n  c i r c u l a ] i a   r u t i e r ` ?

Poli]i[tii din Serviciul Ru tier al Inspec -
toratului de Poli]ie Jude]ean Buz`u au in -
ven tat un nou semnal de oprire în trafic al
automo bilelor, respectiv “OPRITUL CU
CHIPIUL DE POLI}IST”.

În ziua de 4.10.2016, cir culând
pe traseul Bucure[ti-Buz`u, la un
mo ment dat un agent de poli]ie, cu
numele TOADER MARIAN, ie[ea
din automobilul inscrip]ionat al
Poli]iei Rutiere, cu CHIPIUL IN MÂ -
N~ agitându-l, însem nând de fapt
c` dore[te ceva, fie ca prieteni, fie
pen tru a-i oferi ajutor.

L-am întrebat pe [ofer dac` îl cu -
noa[te, iar acesta îmi r`spunde c`
nu, dar oprim s` vedem ce do re[te.
A oprit automobilul pe un loc pie -
truit, dar nu de par care, care se afla
cu cca. 20-25 m înaintea pl`cii de
ter minare a localit`]ii SP~ TA RU,
jud. Buz`u. 

Imediat a venit la locul opririi
agentul de poli]ie, “cu chipiul pe
cap” [i a adus la cuno[tin]` [ofe -
rului c` a condus cu 71 km/or` în
lo  calitate (deci cu cca. 60-70 m
îna intea termin`rii limitei acesteia).

{oferul a replicat c` pl` te[ te

amenda, a [i efectuat acest lucru, ob]inând
chitan ]a nr. 0362719 [i P.V. seria PBZX
nr. 090495, dar pe am  bele, scria de aceast̀
dat` c` automobilul a circu lat cu 73 km/h?

Comunicarea interuman` este cheia de bolt` a existen]ei noastre, inclusiv
în dezvoltarea rela]iilor sociale [i în structurile organiza]ionale ale societ`]ii. Ea
nu poate fi ignorat`, omis` sau minimalizat`, iar decodificarea ei este esen]ial`
în dep`[irea oric`ror bariere. În cadrul comunic`rii, o propor]ie de peste 65% o
de]ine comunicarea nonverbal`. 

Aceasta const`, în mai multe dimensiuni, printre care: postur` (în picoare sau
balansat`), mimic` (direc]ia privirii, încrun tarea, reac]iile psiho-somatice), ]inut`
(mâini c`zute pe lâng` corp sau ridicate în disperare, cu tendin]e dominatoare
sau de provocare), gesturile (impetuoase, coleric temperamental, negative [i
ten  sionate etc). Decodificarea unei comunic`ri nonverbale, care define[te un
”portret social”, cu o influen]` dezolant`, anxioas`, depresiv`, agresiv` [i
conflictual` ne-a fost oferit` de întâmplarea descris` în cele ce urmeaz`.

Ü

DE LA AUTOMOBIL I{T I  ADUNATE { I  LA AUTOMOBIL I{T I  DATEDE LA AUTOMOBIL I{T I  ADUNATE { I  LA AUTOMOBIL I{T I  DATE

Caricatur` de Caricatur` de 
Aurelian {u]` - {AIAurelian {u]` - {AI
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rutiereven iment

În final am intervenit eu [i l-am rugat
pe cel care a venit cu documentele la

automobil s` ne spun` dac` semnalul de
oprire cu “CHI PIUL AGITAT” este un sem nal
legal [i regulamentar. R`spunsul acestuia a
fost complet vag: “acum ne cer ta ]i! A fost
colegul meu” .... F`r` comentarii!

Totu[i, poate Serviciul Ru tier ne r`spunde
la unele întreb`ri:

1. Dac` semnalul de opri re a fost regu -
lamentar [i dac` nu opream auto mobi lul la
acel semnal, ce pu team suferi drept con -
secin ]`?

2. Care a fost viteza real` înregistrat` pe
aparatul ra dar (71 sau 73 km/h?) [i la ce
distan]` s-a depistat a ceast` vitez` fa]` de
ter minarea limitei localit`]ii SP~TARU? 

3. Oare este moral [i cu efect educa]ional
ca un apa rat radar s` fie
amplasat cu cca. 50-60
m înainte de ter minarea
li mitei localit`]ii [i unde
nu mai exist` nici un
imobil?
4. Din care motiv copia
pro cesului verbal este
ilizi bil`, iar chitan]a este
[i ea greu de descifrat?
(Pentru cei interesa]i
docu mentele exist`)

* * * 
Legea circula]iei rutiere
este obligatorie pentru
to]i cet`]enii, fie ei [oferi,
pietoni sau poli]i[ti?

Pasagerul  Pasagerul  
d in automobi l  caredin automobi l  care

are totu[ i  ident i ta teare totu[ i  ident i ta te
( la  cerere)( la  cerere)

* * * 

Nota redac]ie: Nota redac]ie: 
Poli]i[tii rutieri carePoli]i[tii rutieri care

dirijeaz` circula]ia tre dirijeaz` circula]ia tre --
buie s` fie echipa]i [ibuie s` fie echipa]i [i
plasa]i astfel încât s`plasa]i astfel încât s`
poat` fi observa]i [ipoat` fi observa]i [i
re cunoscu]i cure cunoscu]i cu
u[urin]` de c`treu[urin]` de c`tre
participan]ii la traficulparticipan]ii la traficul
rutier, potrivit Art. 90rutier, potrivit Art. 90
din HG 1391-2006.din HG 1391-2006.

Ü

care dirijaz` circula]ia rutier`, conform OUG 195-2002, anexa 2care dirijaz` circula]ia rutier`, conform OUG 195-2002, anexa 2
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CARTEA CARTEA 
DE SALVARE DE SALVARE 

În aceast` direc]ie, ACR a
implementat la finele anu -
lui 2015, în parteneriat cu
Ins  pectoratul General pen -
tru Situa]ii de Urgen]`
(IGSU), un proiect deosebit
de im por tant, intitulat ”Car -
te de Salvare\”. Acest do cu -
ment, utilizat [i în alte ]`ri,
poate s` re du c` substan]ial
timpul de descarcerare al
victimelor unui accident
rutier grav, lu  cru vital atun -
ci când tim pul conteaz` în
salvarea vie ]ilor omene[ti.

Cartea de Salvare pre -
zint` pozi]ionarea air bag-
urilor, bateriei, ranfor s` -
rilor, a generatoarelor de
gaz, etc, informa]ii foarte
im portante pentru echipa -
jele care trebuie s` execute
opera]iunile de descarce -
rare în condi]ii de siguran]`
maxim`, atât pentru victi -
me, cât [i pentru acestea.

Foarte important este [i
faptul c` prezen]a c`r]ii de
salvare la bord trebuie nea -
p`rat semnalizat` prin apli -

carea, pe parbriz, a unui stic -
ker care poate fi ob]inut gra -
tuit de la orice sucursala
ACR, f`r` de care echipele
de descarcerare nu pot afla
dac` la bord se afl` o carte
de salvare. Înainte de a se
prezenta la orice sucursal`
ACR în vederea ob]inerii stic -
ker-ului pentru parbriz, auto -
mobilistul trebuie s` des -
carce de pe www.csb.acr.ro,
[i s` tip`reasc` color, cartea
de salvare aferent` autotu -
rismului personal.

Membrii ACR
auto, Europa Club
Assist, Na]ional
Club Assist, ACR
Express [i membrii
simpatizan]i pot
apela la oricare din
sucursalele ACR
pentru a ob]ine
gratuit cartea de
salvare printat`
color [i sticker-ul
aferent, prin po[t`.
Pentru a beneficia
de întreaga ga m`
de beneficii,

Automobil Clubul Român a continuat activitatea deAutomobil Clubul Român a continuat activitatea de
ino vare în siguran]a rutier` din România, domeniu înino vare în siguran]a rutier` din România, domeniu în
care a fost onorat prin ob]inerea Premiului pentrucare a fost onorat prin ob]inerea Premiului pentru
”Inova]ie în Siguran]a Rutier`” acordat de c`tre Fe ”Inova]ie în Siguran]a Rutier`” acordat de c`tre Fe --
dera]ia Interna]ional` a Automobilului (FIA).dera]ia Interna]ional` a Automobilului (FIA).

MEMBRII  ACR PRIMESC GRATUIT,  PRIN PO{T~MEMBRII  ACR PRIMESC GRATUIT,  PRIN PO{T~

Ü

siguran]ei rutiereprob lemat i ca

St icker  de semnal izareSt icker  de semnal izare
pe parbr izpe parbr iz
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avan ta je [i facilit`]i puse
la dispo zi]ia membrilor
ACR, în de plas`rile pe
arterele de circula]ie din
România [i str`i n`tate,
automobili[tii beneficiaz`
de [ansa de a deveni

membri ai Aso cia ]iei, care
reprezint` un club pentru
to]i [i un prieten pen tru
fiecare automo bi list.

Trebuie avut în vedere
faptul c` pentru unele mo -
dele, în special pentru cele

cu o vechime mai mare [i
f`r` airbag-uri, nu au fost
întocmite car]i de salvare
de c`tre constructorii de
au tomobile. 

De aseme nea, pentru
mo delele Da cia produse
pân` în anul 2004, precum
[i marcile Daewoo [i Rover
construc torii nu au creat
c`r]i de salvare.

Detalii se pot ob]ine la
toate sucursalele ACR, pe
www.csb.acr.ro, pe e-mail
la alarmcenter@acr.ro sau
apelând call center-ul ACR
la 021 222 22 22

Nimic nu este mai im -
portant decât salvarea vie -
]ii!

Ü

siguran]ei rutiereprob lemat i ca

Echipa de descarcerareEchipa de descarcerare
în ac] iuneîn ac] iune

Car tea de Sa lvare laCar tea de Sa lvare la
Bord ,  la  parasolarBord ,  la  parasolar
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rutier`s iguran]a

Prin acest articol, încerc`m o continuare a
ceea ce am publicat în num`rul anterior al
Revistei Autoturism sub titlul ”Siguran]a
rutier` vs Efectul de Turm`”, în care ar`tam,
sub forma unui studiu simplu de caz, c`]iva
dintre factori laten]i care pot s` produc`
accidente rutiere.

Din ce în ce mai des, în ultima perioad`,
citim [i auzim despre conceptul de ”Con -
ducere defensiv`”. Este aceasta, oare, cea
mai bun` formulare? A r`mas ”Conducerea
Preventiv`” un concept de actualitate? Ne
d`m, toat` silin]a s` r`spundem la aceste
întreb`ri, cât mai obiectiv!

De[i formul`rile ”conducere preventiv`” [i
”conducere defensiv`” par, la prima vedere,
a fi identice, aceasta este, îns`, o situa]ie care
îi induce în eroare pe mul]i conduc`tori auto. 

Pentru a în]elege mai bine diferen]a dintre
cele dou` no]iuni, trebuie s` delimit`m clar si -
tua]iile în care abilit`]ile, pe care se presu pune
c` ar trebui s` le aib` un conduc`tor auto con -
[tient [i informat, trebuie s` fie demonstrate. 

Un accident de circula]ie poate fi analizat
[i prin descompunerea sa în trei faze, prin
similitudine cu cele trei faze din teoriile cioc -
nirilor mecanice: pre accident, în timpul acci -
dentului [i post accident (ante coliziune, co -
li ziune [i post coliziune). 

Dup` cum reiese [i din denumirea sa, faza
antecoliziune are loc pân` când cele dou`

sau mai multe corpuri intr` în contact, iar ca
durat` poate fi chiar nelimitat` (presu pu -
nând c` accidentul nu va avea loc niciodat`). 

Coliziunea este reprezentat` de c`tre
perioada cât cele dou` corpuri sunt înc` în
contact. Este caracterizat` de generarea unor
for]e foarte mari pe o perioad` foarte scurt`
de timp, în care are loc deformarea caro -
seriilor în care o parte din energia cinetic`
este transformat` în energie de deforma]ie,
zgomot, c`ldur`, etc. 

Postcoliliziunea este acea faz` care durea -
z` de la impactul ini]ial pân` la desprinderea
corpurilor implicate în ciocnire. Tot în a -
ceast` faz` este posibil s` aib` loc [i alte
ciocniri (ciocniri multiple, cu alte auto vehi -
cule care nu au fost impli cate în accidentul
rutier).
Fazele de co liziune [i postco liziune sunt cele
mai dificile, având în vedere faptul c` sunt
necesare abilit`]i [i resurse speciale pen tru
sal varea vie]ilor celor implica]i [i a re ducerii
pagu be lor provocate. Sunt perioa dele în care
conduc`torii auto trebuie [`-[i demonstreze
abilit`]ile pentru evitarea altor ciocniri sau
pentru efectuarea manevrelor e va zive,
for]ele de interven]ie ac]ioneaz` pen tru
salvarea victimelor încarcerate, echipajele de
poli]ie coordoneaz` traficul rutier, etc. Prin
urmare, dac` accidentele nu s-ar pro duce (ar
fi prevenite), nu ar mai fi necesare toate
aceste eforturi umane [i logistice. Cu alte
cuvinte e mai u[or s` previi producerea
accidentului rutier decât s` derulezi activit`]i
post accident.

Pentru a putea ilustra evident cele spuse
mai sus, vom utiliza o matrice Haddon.
Dezvoltat` în anii 1970 de c`tre William
Haddon, acest instrument este utilizat [i
ast`zi în identificarea [i prevenirea r`nirilor
în accidentele de circula]ie. O astfel de
matrice identific` riscurile de r`nire care

CONDUCEREA PREVENTIV~ CONDUCEREA PREVENTIV~ 
VS CONDUCEREA DEFENSIV~VS CONDUCEREA DEFENSIV~

Ü
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rutier`s iguran]a

pot fi generate de componentele unui
sis tem rutier (om – vehicul – mediu

încon jur` tor), în cele trei faze descriptive ale
acci den tului rutier (Fig. 1)

Tocmai de aceea conducerea preventiv`
trebuie s` fie considerat` crucial` pentru
siguran]a traficului rutier [i a participan]ilor la
acesta, iar conducerea defensiv` privit` ca o
îmbun`t`]ire a eforturilor de preven]ie. Ori ce
conduc`tor auto ar trebui s` posede no]iuni
complete despre [ofatul preventiv [i s` fie
con[tientizat de reala importan]` a acestui
deziderat. Este important s` po]i s` ie[i dintr-
o situa]ie dificil`, atunci când apare un
pericol, dar este mult mai important s` po]i
evita implicarea în astfel de evenimente.
O defini]ie a conducerii defensive, care re -
pre zint` conducerea unui autovehicul astfel
încât s` poate fi salvate vie]i, timp [i bani, în
ciuda condi]iilor din jurul [oferilor [i a
ac]iunilor altor participan]i la trafic, ne arat`
importan]a acesteia pe termen mediu sau
lung. Conducerea preventiv` trebuie s` fie
îmbinat` cu cea defensiv`, pentru a putea
vedea unele rezultate în îmbun`t`]irea
gradului de siguran]` rutier`. De aceea,
credem c` este foarte important ca fiecare
conduc`tor auto s` fie informat despre
no]iunile de conducere preventiv`, în cadrul
unor sesiuni de instruire care trebuie s`
con]in` aceste lucruri cât mai clar expli cate

[i, daca este posibil, pe baze [tiin]ifice solide.
Tocmai de aceea, Automobil Clubul Ro -

mân a lansat, recent, programe de instruire
în conducerea preventiv`. Urm`rind spriji ni -
rea realiz`rii obiectivelor Decadei Mondiale
pentru Ac]iune în Siguran]a Rutier` 2011 –
2020, ACR a format un num`r semnificativ
de instructori de conducere auto preventiv`,
instructori care deruleaz` cu succes sesiuni
de instruire în acest domeniu. Avem con vin -
 gerea c` munca colegilor nostri va putea
conduce la un trafic rutier mai sigur, condu -
c`tori auto mult mai pruden]i [i c` acest do -
meniu va deveni unul interesant pentru
participan]ii la trafic care vor dori s`-[i îm -
bun`t`]easc` perfor man ]ele în conducerea
automobilului.

A l in  DROSU Al in  DROSU nn

Faz` Factor uman

Informa]ii
Comportamente [i

atitudini
Experien]` în conducere,

etc

Utilizarea centurilor de
siguran]`, etc

Cuno[tin]e de prim ajutor
Stare fizic` bun`

Stare de s`n`tate bun`, etc

Ante -
coliziune

Coliziune

Post -
coliziune

Mediul fizic

Suprafa]a carosabi`
Configura]ia drumului
Semnalizarea rutier`
orizontal` [i vertical` 

Limite de vitez`
Semnalizarea pericolelor, etc

Bariere de protec]ie mediale
sau laterale, etc

Accesul facil al echipelor de
urgen]`, etc

Vehicule [i
echipamente

Puterea motorului
Inspec]ii tehnice

Între]inerea autovehiculului
etc

Func]ionarea sistemelor de
siguran]` activ` [i pasiv`

Design-ul autovehiculului, etc

Posibilitatea apari]iei unui
incendiu. Sisteme de solicitare

a ajutorului (e-Call), etc

Mediul 
socio-economic

Performan]a [colilor de [oferi
Cursuri de conducere

preventiv`
Codul rutier, etc

Cursuri de conducere defensiv`
etc

Re]eaua de comunica]ii
R`spunsul rapid al echipelor de

salvare, etc

Mediul înconjur`tor

F ig .  1 :  exemplu de matr ice Haddon completat`  cu r i scur i le  de r`ni re  înF ig .  1 :  exemplu de matr ice Haddon completat`  cu r i scur i le  de r`ni re  în
faze le  antecol iz iune,  co l i z iune [ i  post  co l i z iunefaze le  antecol iz iune,  co l i z iune [ i  post  co l i z iune

Ü
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ACRbenef i c i i

Inspec]ia Tehnic` Periodic`Inspec]ia Tehnic` Periodic` , , 
\n re]eaua ACR, avantaj deosebit \n re]eaua ACR, avantaj deosebit 

pentru membrii no[tripentru membrii no[tri
Automobil Clubul Român asi -

gur`, pentru membrii s`i, un
beneficiu special, printr-un cu -
pon distinct, cuprins în CAR -
NETUL DE ASISTEN}~: posibili -
tatea efectu`rii Inspec]iei Tehnice
Periodice în loca]ii moderne
proprii sau în sistem PARTENER
ACR, în vederea prevenirii înc`l -
c`rii legisla]iei în materie [i
circula]ia pe drumurile publice în
deplin` siguran]`, atât în ]ar` cât
[i în str`in`tate.

În conformitate cu preve -
derile Ordonan]ei Guvernu -
lui nr. 81/2000, aprobat`
prin Legea nr. 167/2003,
mo dificat` [i completat`,
ve hiculele rutiere înmatricu -
late pot fi men]inute în cir -
cula]ie numai dac` se face
dovada încadr`rii acestora
în cerin]ele tehnice specifice

privind siguran]a rutier`,
pro tec]iei mediului [i în ca -
tegoria de folosin]` conform
destina]iei acestora, prev` -
zu te în reglement`rile
RNTR1/2005, prin inspec]ia
tehnic` periodic`.

În sta]iile de ITP proprii
ACR, autorizate RAR, mem -
brii Asocia]iei noastre bene -

ficiaz` de tarife foarte avan -
tajoase, iar în sistemul Par -
tener ACR, de discount-uri
semnificative. În majoritatea
loca]iilor se pot remedia
eventualele defec]iuni ale
autovehiculului respectiv,
operativ [i calificat, câ[ti -
gând timp [i evitând astfel
stresul implicat.

Când se efectuaz` ITP-ul?
Pentru autoturismele cu

cel mult opt locuri pe scau -
ne, ITP-ul se realizeaz` la un
interval de doi ani, iar pen -
tru cele folosite în regim
Taxi, închiriere, sau înv`]a -
rea conducerii auto, la [ase
luni. Autovehiculele destina -
te transportului de m`rfuri,
cu masa maxim` autorizat`
mai mare de 3500 kg, ITP-ul
se efectuaz` la 1 an.

Ce verific`ri se efectuaz`
la ITP? ÜL in ie  de ITP modern` a ACRLin ie  de ITP modern` a ACR

ITP -  ACR PrahovaITP -  ACR Prahova
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ACRbenef i c i i

În primul rând, îna -
inte de intrarea în sta]ia

ITP, automobilul trebuie s`
fie curat, în special caro seria
[i motorul. Anvelopele tre -
buie, de asemenea s` fie
curate [i umflate la presiu -
nea corespunz`toare, con -
for m specifica]iilor produc` -
torului auto. Prima verificare
const` în identificarea auto -
mobilului (seria de [asiu
poansonat` pe carosierie [i
seria de motor, care trebuie
s` corespund` cu cele din
cartea de identitate a auto -
mobilului). Se verific` as -
pec tul general al ma[inii în
vederea constat`rii urmelor
de accidente, modific`ri ale
caroseriei, echipamente, etc.
Urmeaz` starea tehnic` a
automobilului: faruri, in sta -
la]ia electric`, siguran]` ha -
bi taclu etc, dup` care se tre -
ce la testul emisiilor polu -
ante, care difer` în func]ie
de tipul aliment`rii cu com -
bustibil a motorului (ben -
zin`, diesel, GPL). Sistemul
de frânare se verific` atât pe
standul destinat acestuia
(for]e [i dezechilibre între

ro]i) cât [i vizual (scurgeri
lichid, racorduri, conducte,
repartitor, pedal` etc.). Ul -
tima opera]ie de verifi carea
este cea a jocurilor din ar -
ticula]ii.

Ce-i de f`cut dac` autotu -
rismul a fost respins la ITP?

În primul rând trebuie re -
mediate defec]iunile con -
statate în maximum 30 de
zile de la inspec]ie, iar apoi
se va readuce automobilul
pe linia ITP pentru reveri -
ficare. De aceea este bine s`
veni]i cu autovehiculul la ITP
cu câteva zile înainte de
expi rarea acestuia.

Ce documente trebuie s`
ave]i la efectuarea ITP?
Certificatul de înmatriculare,
cartea de identitate a vehi -
culului, cartea de identitate
a persoanei care aduce ma -
[ina la ITP [i, nu în ultimul
rând, asigurarea RCA vala -
bil`.

Ce se poate întâmpl` dac`
circuli cu ITP-ul expirat?

Conducerea pe drumurile

publice a unui vehicul care
nu corespunde din punct de
vedere tehnic sau al c`rui
termen de valabilitate a in -
spec]iei tehnice periodice a
expirat se pedepse[te cu
amend`. De asemenea, se
re]ine [i certificatul de înma -
triculare de c`tre Poli]ia
Rutier`, situa]ie în care ITP-
ul nu poate fi efectuat decât
în unit`]ile proprii RAR, dup`
o programare prealabil`.

„Deceniul Mondial al
Siguran]ei Rutiere 2011
– 2020”, lansat în baza
re zolu]iei ONU, oblig` pe
to]i participan]ii la trafi -
cul rutier la o respon -
sabilitate maxi m` în res -
pectarea tuturor regulilor
de circula]ie pe drumu -
rile publice, pre cum [i
verificarea, din punct de
vedere tehnic a autotu -
rismului înainte de c`l` -
torie.

Florin JUMUG~Florin JUMUG~ nn

Ü
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educativelec ] i i

TEMATICA RUTIER~ {I EDUCA}IA MINORILORTEMATICA RUTIER~ {I EDUCA}IA MINORILOR

Statisticile rutiere pun în eviden]`
cre[terea num`rului de accidente cu
implicarea minorilor, ace[tia fiind foarte
vulnerabili, mai ales din cauza acestora. Ei
sunt imprevizibili; m`rimea lor îi face mai
dificil de v`zut de c`tre [oferi; ei cred c`
dac` v`d [oferul, la rândul s`u [i [oferul îi
vede pe ei; î[i închipuie c` autovehiculul
poate opri instantaneu; vederea lor perife -
ric` este de 1/3 din cea a unui adult; nu pot
aprecia corect distan]ele [i viteza autovehi -
culelor; nu pot recunoa[te pericolul [i nu
pot reac]iona la el.

Iat` doar câteva din vulnerabilit`]ile pe
care psihologia copilului le pune în lumina
factorilor educa]ionali. In anul 2015, în
România, minorii au reprezentat 20% din
totalul accidentelor grave, 7,4% din totalul
persoanelor decedate în accidentele rutiere
[i 12,8% din totalul r`ni]ilor grav. De
asemenea, în prima jum`tate a anului 2016,
num`rul accidentelor rutiere cu implicarea

minorilor se men]ine ridicat.
Aceasta este ra]iunea pentru care

Sucursala ACR Bra[ov a realizat, în luna
noiembrie 2016, în cadrul ”S`pt`mânii
Altfel” din sistemul înv`]`mântului
municipal o suit` de lec]ii de educa]ie
rutier`, sub genericul ”O secund` pentru
via]a ta”, la [coala General` nr.5 Bra[ov. Au
fost prezentate, în fa]a copiilor, filme cu
tematic` rutier`, studii de caz de c`tre
instructorii [colii de [oferi ai Sucursalei ACR
Bra[ov; au avut loc discu]ii intereactive cu
copiii [i profesorii [colii respective; a fost
prezentat` logistica de asisten]` rutier` a
sucursalei, precum [i o depanare [i o ridi -
care pe autoplatforma acesteia a unui auto -
mobil implicat într-un accident rutier.

Dup` modelul de educa]ie rutier` a
elevilor [colii Generale nr.5 Bra[ov, în
perioada urm`toare vor fi organizate de
sucursala ACR ac]iuni similare, dup` un
program stabilit cu Inspectoratul [colar
jude]ean, în cadrul ”S`pt`mânii Altfel”, în
acest an [i în 2017, la multe alte [coli
generale din jude]ul Bra[ov. De altfel,
Sucursala ACR Bra[ov a dobândit o bun`
experien]` în domeniul educa]iei rutiere a
minorilor, de-a lungul întregului an 2016,
din ini]iativa directorului acestuia, C`lin
Vaida, care conduce aceast` sucursal` de
peste 10 ani.

Mi re la  TUDORMire la  TUDORnn

"S~PT~MÂNA ALTFEL" {I SUCURSALA ACR BRA{OV"S~PT~MÂNA ALTFEL" {I SUCURSALA ACR BRA{OV

Lec] i i  la  Sucursa la  Bra[ovLec] i i  la  Sucursa la  Bra[ov
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rutier`preven] ia

Dintre toate sezoanele, a -
no timpul rece cere o aten]ie
deosebit` acordat` automo -
bilului, pentru o c`l`torie
sigur` [i f`r` incidente.

Mai jos, prezent`m câteva
sfaturi despre cum trebuie
s` preg`tim autoturismul în
timpul iernii [i cum ar trebui
s` conducem preventiv.

Luminile, sistemul de în -
c` lzire [i [terg`toarele solici -
t` foarte mult bateria, cu pre -
c`dere atunci când v` de -
pla sa]i des în ora[ele aglo -
merate. Durata de via]` a
bateriilor dep`[e[te rar cinci
ani. Înlocuirea ei, a proape de
expirarea duratei de via]` a
acesteia, v` poate proteja de
alte întâmpl`ri nepl`cute.

Evita]i folosirea sistemelor
electrice mai mult decât
este necesar. Folosi]i o
treap t` mai joas` de ven -
tila]ie a habitaclului [i opri]i
sistemul de dezaburire a
lunetei în momentul în care
ave]i o bun` vizibilitate prin
parbriz. Înainte de a porni
motorul, asigura]i-v` c` a]i
oprit unele sisteme electrice
care solicit` din plin acu -
mulatorul, pe o astfel de
vreme: lumini, sisteme de
înc`lzire sau dezaburire,
sterg`toare.

În cazul în care motorul
nu porne[te rapid, folositi
starterul numai timp de 5
secunde. Daca motorul nu
porne[te din prima, l`sa]i s`

se scurg` cel pu]in 30 se -
cunde între cele dou` în -
cerc`ri, pentru a da bateriei
posibilitatea s` se redre -
seze.

Dac` la pornirea moto ru -
lui auzi]i un scâr]âit con -
tinuu, este semnul c` pom -
pa de ap` este înghe]at`.
Zgomotul este provenit de
la cureaua de ventilator care
alunec` pe fulie. Auto ve -
hiculele moderne folosesc
antigel cu o durat` mare de
via]`. Este foarte important
s` folosi]i numai tipul de
antigel recomandat de c`tre
produc`tor [i evita]i ames -
tecul a mai multor m`rci de
antigel.

Pe timpul se zonului rece,
dota]i automobilul cu an -
velope de iarn`. Anvelopele
de ian` sau cele „all sea son”
con]in, în banda de rulare,
un con]inut mai ridicat de
siliciu, lucru care previne în -
t`rirea acestora la tempe -
raturi sc`zute [i, prin ur ma -
re,  ofer` o mai bun` ade -
ren ]` în condi]iile unor tem -
peraturi sc`zu te. Asigura]i-
v` c` adâncimea profilului
aces tora este de cel pu]in 3
mm [i nu reduce]i presi -
unea în anvelope pentru a
avea mai mult` aderen]`,
pentru c` acest lucru reduce
stabi litatea auto mo bilului. 

Înainte de a pleca la

SFATURI AUTO PENTRU IARN~SFATURI AUTO PENTRU IARN~
Condusul pe timp de iarn`, în special în condi]iile unui carosabil alunecos

sau acoperit de ghea]` sau polei, reprezint` o provocare pentru to]i
automobili[tii, indiferent de vechimea sau categoria permisului de conducere
pe care ace[tia îl posed`.

Ü
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drum, acorda]i preg`tirii
ma[inii, cel pu]in 10 minute.
Cura]a]i toate geamurile
pen tru a avea o mai bun`
vizibilitate în momentul în
care p`r`si]i locul în care
autoturismul dumnea voas -
tr` a fost parcat. În cazul în
care întâmpina]i probleme la
deschiderea portierelor din
cauza înghe ]`rii siste melor
de închidere a aces tora,

folosi]i o brichet` pen tru
înc`lzirea cheii. nu su fla]i
peste închiz` to rile por tie -
relor, a cest lucru con ducând
la formarea conden sului si la
accentua rea st`rii de înghe]
a acestora.

În ultima vre me consta t`m
scene din ce în ce mai ne -
pl`cute pe drumurile pu -
blice, majoritatea se dato -
reaz` condi]i ilor nefavora -

bile din punct de vedere
me teorologic, dar [i a fap -
tului c`, unii [o feri, nu sunt
informa]i în timp util de
auto rit`ți [i preg`ti]i pen tru
astfel de condi]ii.

V` dorim c`l`torii sigure,
f`r` nici un fel de eve -
nimente rutiere!

F lor in  JUMUG~ F lor in  JUMUG~ nn

Ca de fiecare dat`, auto -
vehiculele de asisten]`
rutier` ale ACR sunt pre -
zente pe [oselele din
toat` ]ara. În cazul în care
întâmpina]i probleme cu
automobilul dumnea -
voas tr` sau dori]i infor -
ma]ii cu privire la con -
di]iile de drum [i trafic, nu
ezita]i s` contacta]i Cen -
trala de Alarm` [i Infor -
ma]ii ACR la num`rul de
telefon 021/222 22 22. 

Ü

rutier`preven] ia

O autoplat form` ACR din f lo ta  de as is ten]` rut ier`O autoplat form` ACR din f lo ta  de as is ten]` rut ier`
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juristului ACRs fa tu l

Pleci cu automobilul în vacan]`?Pleci cu automobilul în vacan]`?
Ia t`  ce t rebuie s` [ t i i  Ia t`  ce t rebuie s` [ t i i  

[ i  de ce acte a i  nevoie ![ i  de ce acte a i  nevoie !
În aceast` perioad`, foarte mul]i români

pleac` în vacan]` în str`in`tate cu ma[ina.
Dac` v` num`ra]i printre ei, iat` ce docu -
mente trebuie s` ave]i cu voi. 

Dac` în ]`rile din Uniunea European`
situa]ia e destul de simpl`, în afara UE
trebuie s` fi]i aten]i la mai multe aspecte.

1. Ce acte sunt necesare în ]`rile din UE.
Potrivit Ministerului Afacerilor Externe, în

]`rile UE, cartea verde a ma[inii serve[te
drept dovad` de asigurare recunoscut` la
nivel interna]ional. MAE recomand` c`, în
afara ]`rii, s` ave]i cu voi [i cartea de iden -
titate a ma[inii, pe lâng` certificatul de în -
ma  triculare de care e nevoie [i în România.

2. Ce acte sunt necesare în ]`rile din afara
UE.

Pentru a c`l`tori în afara UE cu ma[ina
proprie, în majoritatea ]`rilor europene nu
va trebuie acte în plus. 

Dac` îns` merge]i cu ma[ina altcuiva [i
proprietarul nu vine cu voi, ave]i nevoie de
un contract de comodat auto, ceea ce mul]i
îl confund` cu o procur`. Poli]ia de Frontier`
român` nu solicit` acest act, îns`, MAE arat`
c` v` este necesar în Ucraina [i Turcia.  

S` nu v` mira]i dac` în Elve]ia vi se va face
verificarea st`rii autoturismului la intrarea în
]ar`, arat` site-ul MAE. În rest, e nevoie de
acelea[i acte ca în UE.

În Monaco, to]i [oferii sunt obliga]i s` aib`
aparat pentru verificarea alcoolemiei -
etilotest, subliniaz` MAE. Aceste dispozitive
se pot achizi]iona din hipermarketuri [i din
magazinele de cartier. Lipsa acestui
dispo zitiv este sanc]ionat` cu o amend` Ü
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de 11 euro în cazul unui control rutier. 
În Moldova, începând din luna martie

2015, proprietarii autoturismelor înmatri -
culate în România sunt nevoi]i s` achite, la
intrarea în Transnistria, contravaloarea unei
poli]e de asigurare de r`spundere civil` auto
eliberat` de "auto rit`]ile" de facto, se arat`
pe site-ul MAE, precizându-se c`, în acela[i
timp, nu vor mai putea fi utilizate acolo
c`r]ile verzi eliberate de companiile
române[ti de asigur`ri sau poli]ele de
asigurare emise de companiile de profil din
Republica Moldova.

}`ri în care este nevoie de traducerea
permisului de conducere.

În Rusia, cet`]enii str`ini care stau mai
pu]in de 6 luni pot utiliza propriul permis de
conducere, atât timp cât au [i o traducere
certificat` în limba rus` a acestuia, subli -
niaz` MAE.

De asemenea, [i în Belarus este nevoie de

un permis de conducere interna]ional sau al
statului de cet`]enie înso]it de traducerea
legalizat` oficial, în limba belarus` sau în
limba rus`, subliniaz` MAE. 

În toate celelalte ]`ri, permisul românesc
[i cel interna]ional sunt valabile.

Permisul interna]ional se elibereaz` per -
soa nelor care conduc autoturisme pe teri -
toriu str`in, fiind o traducere legalizat` a
permisului na]ional românesc în 7 limbi de
circula]ie interna]ional` [i recunoscut de
toate statele semnatare ale Conven]iei asu -
pra Traficului Rutier de la Viena din 1968.           

Automobil Clubul Român elibereaz`
aceste premise membrilor s`i, cet`]eni ro -
mâni domicilia]i pe teritoriul României,
posesori de permis de conducere na]ional,
[i care se deplaseaz` în str`inatate. 

E l i za  MIH~IL~El iza  MIH~IL~nn
Consi l ie r  Jur id icCons i l ie r  Jur id ic

Ü

juristului ACRs fa tu l
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In terv iu  cu A lexandru F i l ip ,Interv iu  cu A lexandru F i l ip ,
pi lot  de ral iur i  pi lot  de ral iur i  

în  competi ] i i  europeneîn competi ] i i  europene

Redac]ia: V` rug`m s` prezenta]i c`teva
dintre realizarile voastre din motor sport.

Alexandru Filip: Sunt foarte mândru ca un
vis ap`rut în adolescen]` a devenit realitate,
cu toate ca pe parcurs am avut de înfruntat
diferite obstacole [i bariere. Mi-am dorit
foarte mult s` particip la raliuri, iar an de an
am încercat s` m` perfec]ionez. Iar dup`
cele dou titluri de Campioni Na]ionali în
categoria dou` ro]i motrice, am decis s`
facem înc` un pas, respectiv participarea în
campionatul European de Raliuri. Astfel,
deja am încheiat 3
ani de când concu -
r`m ”afar`” [i m`
bucur ca am reu[it s`
form`m cel mai bine
clasat echipaj româ -
nesc din ERC în
2014, 2015 [i 2016.

R: Care este punc -
tul t`u de vedere cu
privire la motorspor -
tul din România în
anul 2016?

A.F.: Este o poveste
interminabil`, dar din
p`cate num`rul ”ac -
to  rilor” scade sim ]i -

tor, iar acest lucru se vede în prezen]a
spectatorilor. Prea pu]ine ma[ini de top,
mult prea pu]ine ma[ini din clasa de mijloc
[i prea multe din categoria celor mai pu]in
performante. Cred c` este foarte important
ca automobilismul românesc s` fie relan -
sat. Publicul vrea show, spectacol, nu se
mai iese în natur` ca acum 10-15 ani. {i
atunci trebuie s` ]inem pasul cu pia]a, s`
mergem noi c`tre spectatori [i media,
nu s`-i a[tept`m precum b`trânii pe
americani.

R: Cum vezi tu perspectivele anului 2017

Pilotul Alexandru Filip se poate l`uda, la cei 37 de ani, de un palmares
automobilistic deosebit. N`scut la Bucure[ti, nu [i-a dedicat anii tinere]ii
doar voca]iei automobilistice, ci, în primul rând, dobândirii unei
profesiuni solide în socio-psihologie, dup` absolvirea Facult`]ii de profil
din Bucure[ti. Raliul s`u preferat a fost [i continu` s` fie Rallye
International du Valais. De]ine licen]a particip`rii la raliuri interna]ionale
din partea Comisiei Na]ionale de Automobilism [i Karting ACR.

Pi lotu l  A lexandru F i l ip  [ i  copi lotu l  s`uPi lotu l  A lexandru F i l ip  [ i  copi lotu l  s`u
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în organizarea competi]iilor de motorsport
[i realizarea de noi performan]e na]ionale?

A.F.: Nu sunt prea optimist asupra
perspectivelor. În acela[i timp, salut
ini]iativa relu`rii Raliului României, iar de
acolo, momentul T0, s` se poat` reconstrui,
implicit cu particip`ri interan]ionale [i
reciprocita]i sub sigla FIA. Cred ca avem
pilo]i foarte talenta]i în pepiniera tineretului,

an de an mai apare câte un vl`star, îns`,
dac` nu este sus]inut sau m`car consiliat,
timpul trece [i ne trezim c` vom r`mâne
doar cu amintirea gene ra]iilor care au f`cut
glorie na]ional` [i euro pean`.

R: Ce mesaj ai transmite pentru acei tineri
care vor s` îmbr`]i[eze o activitate în
motorsportul din România?

A.F.: În primul rând pledez
pentru responsabilitate pe
drumul public, iar nevoia de
adrenalin` [i performan]`
auto s` se manifeste exclusiv
pe circuit, la raliu sau la
etapele de vitez` în coast` ori
karting. Este un sport care-]i
ofer` uria[e satisfac]ii, dar pe
care îl po]i practica doar cu
foarte mult` pasiune, impli -
care [i, de cele mai multe ori,
sacrificii. Automobilismul este
un sport nobil, iar pilotul
trebuie s` fie un sportiv com -
plex [i abil.

Redac] iaRedac] ia

automobilisticspor t
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Sucursala ACR Satu Mare
face, de aproape un deceniu,
sport automobilistic de mare
anvergur`, reu[ind s` suscite
voca]ia competi]ional` a
peste 220 de tineri din rândul
avansa]ilor [i debu tan]ilor din
Transilvania [i jude]ul Timi[.
Campionatul de Rally Sprint
2016 a avut o rezonan]`
sportiv` interna]io nal`, în cele
5 etape participând inclusiv
pilo]i din ]ara vecin`, Ungaria.

Regulamentul campiona -
tului, aprobat de Comisia
Na]ional` de Automobilism [i
Karting a ACR – ca Autoritate
Sportiv` Na]ional` – a dat

[ansa juniorilor pân` la vârsta
de 15 ani [i celor între 15 [i
18 ani, precum [i sportivelor
automobilismului feminin de
a-[i manifesta dorin]a [i for]a
de afirmare în ierarhia
sportului cu motor. Iar
organizatorii campiona tului
(Clubul Sportiv Auto-Karting
Rider’s, Clubul Sportiv Auto
Karting Ardeal) sprijini]i de
Consiliul Municipiului Satu
Mare, au reu[it s` asi gure, în
toate localit`]ile care au g`z -
duit întrecerile spor tive, con -
di]iile legale [i ale Regula -
mentului CNAK-ACR pentru
desf`[urarea climatului de

siguran]` [i protec]ie a pilo -
]ilor [i publicului spectator.

Finala competi]ional` ”Rally
Sprint 2016” a fost încu -
nunat`, în ziua de sâmb`t` 26
noiembrie 2016, de ”Gala
Campionilor”, la care juniorii,
de butan]ii [i avansa]ii, pre -
cum [i sportivii categoriei
”Open” au primit cupe, me -
dalii, diplome de ”Campioni
Regionali”, într-o ambian]`
oficial`, familial` [i cu înc`r -
c`tura emo]ional` demne de
o competi]ie devenit` tradi -
]ional` în ora[ul de pe So me[.

Se letye Se letye DD avidav idnn

FINALA CAMPIONATULUI FINALA CAMPIONATULUI 
REGIONAL DE RALLY SPRINT 2016 REGIONAL DE RALLY SPRINT 2016 

automobilismACR

Imagine de la  GalaImagine de la  Gala
Campioni lor  2016Campioni lor  2016



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

de toate aceste oferte. Meritq!de toate aceste oferte. Meritq!
Oferta  1: Oferta  1: ASISTENŢĂ RUTIERĂ NON-STOPASISTENŢĂ RUTIERĂ NON-STOP pe toate şoselele din ţară (021/222.22.22)pe toate şoselele din ţară (021/222.22.22)
Oferta  2: Oferta  2: DOUĂDOUĂ DEPANĂRIDEPANĂRI GRATUITEGRATUITE
Oferta  3: Oferta  3: DOUĂDOUĂ TRANSPORTURI TRANSPORTURI GRATUITEGRATUITE
Oferta  4: VERIFICAREA TEHNICĂ GENERALĂ, Oferta  4: VERIFICAREA TEHNICĂ GENERALĂ, 
Oferta  5: INSPECŢIA TEHNICĂ PERIODICĂ, până la 20% reducere; Oferta  5: INSPECŢIA TEHNICĂ PERIODICĂ, până la 20% reducere; 
Oferta  6: ŞCOALA DE ŞOFERI ACR;Oferta  6: ŞCOALA DE ŞOFERI ACR;
Oferta  7: ASISTENŢĂ RUTIERĂ ÎN STRĂINĂTATE;Oferta  7: ASISTENŢĂ RUTIERĂ ÎN STRĂINĂTATE;
Oferta  8: ”ACCIDENT MANAGEMENT” în România şi străinătate;Oferta  8: ”ACCIDENT MANAGEMENT” în România şi străinătate;
Oferta  9: REPATRIERE AUTOVEHICUL ŞI PERSOANE;Oferta  9: REPATRIERE AUTOVEHICUL ŞI PERSOANE;
Oferta 10: TRANSPORTUL PERSOANELOR ÎN CAZUL UNUI EVENIMENT RUTIER;Oferta 10: TRANSPORTUL PERSOANELOR ÎN CAZUL UNUI EVENIMENT RUTIER;
Oferta 11: POferta 11: PROGRAM MONDIALROGRAM MONDIAL ””SHOW YOUR CARD!SHOW YOUR CARD!”, 25.000 de unități (hoteluri, restaurante, ”, 25.000 de unități (hoteluri, restaurante, 

obiectivturistice etc) cu discount-uri între 5 – 50%;obiectivturistice etc) cu discount-uri între 5 – 50%;
Oferta 12: ÎNTREŢINEREA CURENTĂ A AUTOMOBILULUI cu discount;Oferta 12: ÎNTREŢINEREA CURENTĂ A AUTOMOBILULUI cu discount;
Oferta 13: PERMISUL INTERNAŢIONAL DE CONDUCERE (PIC);Oferta 13: PERMISUL INTERNAŢIONAL DE CONDUCERE (PIC);
Oferta 14: CARNETUL DE TRECERE PRIN VAMĂ (CPD;Oferta 14: CARNETUL DE TRECERE PRIN VAMĂ (CPD;
Oferta 15: CONSULTANŢĂ JURIDICĂ, AUTO ŞI MEDICALĂ;Oferta 15: CONSULTANŢĂ JURIDICĂ, AUTO ŞI MEDICALĂ;
Oferta 16: REDUCERE CU 10% a cotizaţiei anuale de membru ACR vechi pentru aducerea, Oferta 16: REDUCERE CU 10% a cotizaţiei anuale de membru ACR vechi pentru aducerea, 

de către acesta, a unui membru ACR nou;de către acesta, a unui membru ACR nou;
Oferta 17: REDUCERE CU 15% pentru fiecare membru de familie adus în asociaţie;Oferta 17: REDUCERE CU 15% pentru fiecare membru de familie adus în asociaţie;
Oferta 18: POferta 18: PREŢURI FOARTE AVANTAJOASE ÎN REŢURI FOARTE AVANTAJOASE ÎN BAZA TURISTICĂ ACR: Hotelul Nehoiu, BAZA TURISTICĂ ACR: Hotelul Nehoiu, 

Hotelul Alba IuliA, Hotelul Olăneşti, Motelul de tranzit Arad;Hotelul Alba IuliA, Hotelul Olăneşti, Motelul de tranzit Arad;
Oferta 19: SERVICII TURISTICE prin agenţii de voiaj partenere;Oferta 19: SERVICII TURISTICE prin agenţii de voiaj partenere;
Oferta 20: VOUCHER PENTRU MOTORSPORT;Oferta 20: VOUCHER PENTRU MOTORSPORT;
Oferta 21: BANCA DE DATE ŞI INFORMAŢII;Oferta 21: BANCA DE DATE ŞI INFORMAŢII;
Oferta 22: REVISTA „AUTOTURISM” (ON-LINE)Oferta 22: REVISTA „AUTOTURISM” (ON-LINE)
Oferta 23: VOUCHER LA DISPOZIŢIA DIRECTORULUI SUCURSALEI pentru unele beneficii în plus;Oferta 23: VOUCHER LA DISPOZIŢIA DIRECTORULUI SUCURSALEI pentru unele beneficii în plus;
Oferta 24: VOUCHERUL TINERETULUI: până la 50% reducere la cotizaţie;Oferta 24: VOUCHERUL TINERETULUI: până la 50% reducere la cotizaţie;
Oferta 25: OFERTA PENSIONARULUI: reducerea cotizaţiei anuale cu 10%;Oferta 25: OFERTA PENSIONARULUI: reducerea cotizaţiei anuale cu 10%;
Oferta 26: OFERTA SUPER FIDELITĂŢII: la peste 10 ani vechime în asociaţie, reducere cu 10% Oferta 26: OFERTA SUPER FIDELITĂŢII: la peste 10 ani vechime în asociaţie, reducere cu 10% 

a cotizaţiei anuale;a cotizaţiei anuale;
Oferta 27: CONSULTANTA TURISTICAOferta 27: CONSULTANTA TURISTICA
Oferta 28: EOferta 28: EMITERE MITERE ROVINIETE; ROVINIETE; 
Oferta 29: PARCARE, GARARE ÎN SPAŢII ACR, UTILIZARE POLIGON pentru perfecţionarea Oferta 29: PARCARE, GARARE ÎN SPAŢII ACR, UTILIZARE POLIGON pentru perfecţionarea 

conducerii auto;conducerii auto;
Oferta 30: PROCURAREA de piese şi echipamente auto la tarife preferenţiale etc.Oferta 30: PROCURAREA de piese şi echipamente auto la tarife preferenţiale etc.
Oferta 31: COMBUSTIBILI AUTO CU DISCOUNT prin MOL România;Oferta 31: COMBUSTIBILI AUTO CU DISCOUNT prin MOL România;
Oferta 32: SERVICII SERVICE PRIN PARTENERI ACR;Oferta 32: SERVICII SERVICE PRIN PARTENERI ACR;
Oferta 33: După o vechime de doi ani consecutivi ca membru ACR, se adaugă, în plus, următoarele Oferta 33: După o vechime de doi ani consecutivi ca membru ACR, se adaugă, în plus, următoarele 

servicii, avantaje şi facilităţi (potrivit categoriei PREMIUM):servicii, avantaje şi facilităţi (potrivit categoriei PREMIUM):
•• ÎÎNCĂ ONCĂ O DEPANARE DEPANARE GRATUITĂGRATUITĂ;;
•• ÎÎNCĂ UN NCĂ UN TRANSPORT TRANSPORT GRATUITGRATUIT;;
•• DISTINCŢIA „CONDUCERE AUTO EXEMPLARĂ”;DISTINCŢIA „CONDUCERE AUTO EXEMPLARĂ”;
•• CREDITARE ÎN CAZ DE INCIDENT AUTO ÎN ROMÂNIA – 300 euro.CREDITARE ÎN CAZ DE INCIDENT AUTO ÎN ROMÂNIA – 300 euro.

Oferta 34: După o vechime de 5 ani consecutivi ca membru ACR, se adaugă, în plus, Oferta 34: După o vechime de 5 ani consecutivi ca membru ACR, se adaugă, în plus, 
următoarele servicii, avantaje şi facilităţi (potrivit categoriei SENIOR):următoarele servicii, avantaje şi facilităţi (potrivit categoriei SENIOR):

•• NNUMĂR NELIMITAT DE UMĂR NELIMITAT DE DEPANĂRI DEPANĂRI GRATUITEGRATUITE;;
•• ÎÎNCĂ UN NCĂ UN TRANSPORT TRANSPORT GRATUITGRATUIT;;
•• AAUTOTURISM LA SCHIMB, ÎN CAZ DE ACCIDENT AUTOUTOTURISM LA SCHIMB, ÎN CAZ DE ACCIDENT AUTO;;
•• CREDITARE ÎN CAZ DE INCIDENT AUTO LA CLUBURILE PARTENERE DINCREDITARE ÎN CAZ DE INCIDENT AUTO LA CLUBURILE PARTENERE DIN

FIA – 500 EURO;FIA – 500 EURO;
•• NUMĂR NELIMITAT DE CONSULTANŢE GRATUITE: JURIDICE, AUTO,NUMĂR NELIMITAT DE CONSULTANŢE GRATUITE: JURIDICE, AUTO,

TURISTICE, MEDICALE, ÎN DOMENIUL AUTOMOBILISMULUITURISTICE, MEDICALE, ÎN DOMENIUL AUTOMOBILISMULUI
Oferta 35: Organizarea de reuniuni de familie sau profesionale în reţeaua de hoteluri ACROferta 35: Organizarea de reuniuni de familie sau profesionale în reţeaua de hoteluri ACR
Oferta 36: Consultanţă în obţinerea „Oferta 36: Consultanţă în obţinerea „Cărţii de Salvare la BordCărţii 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 ] `




