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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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edi tor ia lautotur i sm

Au trecut dou`zeci[iopt ani de la acel
decem brie 1989 [i au cam trecut a[a zi[ii ani
de „veselie” dup` un regim totalitar. Înainte de
1989 automobilul personal trebuia folosit
alternativ, respectiv o duminic` da, alta nu;
com  bustibilul auto era ra]ionalizat (40 litri/
lun`) [i uneori lipsea de la sta]iile de com bus -
tibil; în comer] existau doar automobile fabri -
cate în ]ar` (Dacia, Oltcit, IMS [i L`stun) iar
Statul Român î]i lua pre]ul automobilului cu
anticipa]ie de cca. 2-3 ani, folosindu-se de banii
t`i în aceast` perioad`.
Cet`]enii români, care aveau vestitele „pile”,

reu[eau s`-[i procure automobilele „peste rând”
cu viza ministrului comer]ului, manevr` la care
apelau [i sportivii care optau invariabil pentru
autoturismul IMS de la Câmpulung Mus cel, de -
oarece acesta era vândut cu suprapre] la agri -
cultori, proprietari de animale, în special oi, etc.
Șoselele erau vechi, cu doar un singur sens

pe direc]ia de mers, iar dac` ar trebui s` vorbim
de autostr`zi erau doar dou`: Bucure[ti-Pite[ti
început` pe vremea lui Gheorghiu Dej [i Bu -
cure[ti-Fundulea, început` pe vremea lui Ceau -
[escu, dar nefolosit`!
Dotarea cu automobile a României era una

dintre cele mai slabe, la cei 22 milioane locui -
tori existau aproape 1 milion autoturisme! „Foa -
 mea” cet`]enilor români pentru auto tu ris me a
explodat [i ast`zi avem aproape opt milioane
de autoturisme la cei 16-17 mi lioane de cet` -
]eni care mai tr`iesc azi în ]ar`!
Dac` lu`m în considerare acest ultim aspect

putem concluziona c` automobilul este a proa -
pe „un membru al multor familii”, este iubit [i
.... foarte folositor în traiul zilnic al fa miliei.
Automobilul este iubit de c`tre de]in`tori,

dar este continuu agresat [i hulit de autorit`]i.

Astfel, în momentul în care au venit în ]ar` auto -
 mobile moderne, uzate sau noi, în num`r mare,
s-au g`sit ni[te guvernan]i care au în cercat s`
stopeze acest fenomen, absolut nor mal [i au
f`cut tot posibilul ca printr-un organ constituit în
stilul „ambigen”, adic` de stat dar [i privat, s`
produc` acele greut`]i la înma triculare. Dar so -
coteala acestora a avut drept final cre[terea
expo nen]ial` a mitei care se d` dea la verificare [i
timp de 8-9 ani, pân` prin anul 1999-2000, a -
ceas t` institu]ie a fost doar o „pu[culit`” politic`.
Apoi a mai ap`rut [i un mare vânz`tor de

automobile, de produc]ie fran]uzeasc` [i care,
implementând modelul Fran]ei, a instituit „Pro -
gramul Rabla”, iar apoi a instituit taxa de prim`
înmatriculare, cu scopul vizibil de a ob]ine
sume importante la Bugetul Statului, dar [i la
bugetul comercian]ilor.
Taxa a fost anulat` de Comisia European`,

dar s-a inventat alt` tax`, s-a anulat [i aceea, iar
acum ministerul condus tot de un reprezentant
al partidului ini]iatorului taxei de prim` înma -
triculare „coace” o nou` tax`, cu care amenin]`
de cca. 10 - 12 luni lumea automobilismului.
Al]i guvernan]i, alte probleme!
Dac` Ceau[escu ne ra]ionalizase combus ti -

bi lul auto, guvernan]ii actuali l-au scumpit arti -
fi cial prin taxe de mediu, taxe de drum, TVA [i
accize, astfel c` pre]ul combustibilului la pom -
p` este de trei ori mai mare decât pre]ul de
produc]ie!
Cu toate c` nu s-au construit c`i rutiere, cu

toate c` automobilele contribuie substan]ial la
Bugetul ]`rii, au ap`rut al]i „inovatori” care au
solicitat majorarea semnificativ` a impozitelor,
c` dac` tot nu avem [osele, s` avem bani de
„borduri [i floricele”!
{i agresiunile continu`!

Automobilul 
între iubire 
[i agresiune
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Decretul nr. 328/1966 a d`inuit pân` în anul
2002, când un alt decident guver na mental „s-a
sup`rat” într-o sear`, c` nu i s-a eli berat drumul
c`tre casa de vacan]` [i a so licitat de urgen]`
modificarea legisla]iei rutiere. Cei care se ocu pau
de rutierism au scos urgent unul dintre pro iec -
tele pe care le aveau prin sertare [i astfel s-a „re -
zolvat” în 2-3 zile, situa]ia Decretului din 1966.
Aici se cuvine o constatare personal`: De -

cretul nr. 328/1966 era mult mai clar [i con -
cludent fa]` de noua Ordonan]` nr. 195/2002.
Aceasta a fost depus` în Parlament în data de
20.12.2002 [i a ajuns s` fie discutat` în plen la
data de ... 27.08.2004!
În volumul meu „Politica [i eternizarea nihi -

lismului” – 2008, am scris: 
„Raportul s-a depus numai peste circa doi

ani, la 27.08.2004, timp în care OUG nr.
195/2002 a fost reformulat` complet [i, din ce
era [i a[a proast`, v` imagina]i cum a fost
„cârpit`”. Un fost coleg de-al meu, care se crede
[i ast`zi atot[tiutor [i de]in`tor al adev`rului
absolut, s-a apucat s` o fac` „varz`” (cum se
spune). Acest coleg avea o func]ie de condu -
cere într-o comisie parlamentar` [i, printr-un
grav abuz, a schimbat aproape toate prevede -
rile Ordonan]ei.
{i eu am depus 27 de amendamente, dar nu

le-am reg`sit sau s-au „dizolvat” în noua formu -
lare.
Comisia juridic`, în loc s` cear` s` se

respecte textul original sau s` se resping` în
bloc Ordonan]a în noua sa configura]ie, a g`sit
de cuviin]` s` lase lucrurile a[a cum ajunseser`. 
În Camera Deputa]ilor, legea a trecut într-un

simulacru de dezbatere. Din nefericire, nu am
participat la acea [edin]`, fiind într-o deplasare
extern`. Din stenograma [edin]ei s-au desprins
lucruri care sunt de-a dreptul de tot hazul:
Pre[edintele de [edin]`:
Cine a redactat raportul? Cine a finalizat, cine

a procesat raportul? Care comisie?
Vicepre[edintele Comisiei:
Au lucrat împreun`, dar au lucrat la nivel de

exper]i [i uita]i a[a, neb`gare de seam` [i iu]ea -
l` de mân`, ce s` mai discut`m.
Pre[edintele de [edin]`:
Dar mai vede]i [i dumneavoastr` cum v` re -

dacteaz` comisia raportul.
Un deputat:
Cine l-a semnat?
Pre[edintele de [edin]`:
L-a semnat primarul.
Acela[i deputat:
Primarul de comun` ?

Pre[edintele de [edin]`:
Nu primarul de comun`, bineînţeles, a sem -

nat ca primarul!...
Tot în acel „simulacru” de dezbatere, un de pu -

tat de profesie jurist a spus printre altele c` „de -
func tul” Decret 328/1966 era o lege bun` [i f` -
cuse, la timpul respectiv, ordine în circula]ia ru tie -
r`. Prin noua lege s-au inventat tot felul de infrac -
]iuni care nu sunt corelate cu Codul Penal, iar sis -
temul punctelor de penalizare este ab solut ina -
plicabil. Inaplicabil a fost acest sistem pân` în anul
2006 când, în sfâr[it, chinurile „fa cerii” s-au termi -
nat [i legea a fost promulgat`, cu toate c` im per -
fec]iunile ei sunt evidente [i, iat`, în anul 2008
exis t` voci care spun c` tre buie din nou modificat`.
Între timp, circula]ia rutier` s-a amplificat

expo nen]ial [i România este complet dep`[it`,
atât din punct de vedere al infrastructurii ru -
tiere, dar [i al legisla]iei rutiere. Exist` un „tal -
me[-balme[” în circula]ia rutier`, care conduce
la cre[terea accidentelor rutiere soldate cu mii
de mor]i [i r`ni]i.
În loc s` avem un Cod rutier cu atribu]ii [i

responsabilit`]i pentru to]i cei care au tangen]`
cu calea rutier`, avem o lege doar a circula]iei
rutiere [i aceea „[chioap`”.

*
În prezent s-au înregistrat câteva zeci de mo -

dific`ri [i rectific`ri ale legisla]iei rutiere, care
ilustreaz` în esen]` c` automobilistul este un
posibil „agresor sau infractor”, dar responsabilii
cu siguran]a rutier`, cu calitatea drumurilor, cu
semnalizarea [i cu examinarea noilor [oferi,
etc., etc. nu prea au nici o vin`!
Agresiunea automobilului [i a automo bili[ -

tilor continu`!
Este îns` regretabil c` to]i automobili[tii sunt

cet`]eni cu drept de vot, dar se pare c` nu [tiu
s`-[i valorifice acest drept constitu]ional!
S` sper`m c` într-un viitor, acest contribuabil

colectiv, automobilismul se va bucura de iubire,
dar f`r` agresiune [i desconsiderare.
Poate nu va mai fi folosit ca „supap` de sigu -

ran]`” la „cârpirea” gre[elilor bugetare!
Personal sunt optimist [i cred c` [i în Româ -

nia va exista un respect pentru o circula]ie rutie -
r` modern`, iar reglement`rile vor fi efectuate
de speciali[ti [i nu de diletan]i sau diver[i ne -
[tiu tori cu ..... sprijin politic!
Sper c` prin m`suri corecte, investi]ii [i re -

glement`ri bine gândite vom p`r`si ultimul loc
din Europa în ceea ce prive[te num`rul [i efec -
tele accidentelor rutiere!

Constantin NICULESCUConstantin NICULESCU nn

Pre[edintele ACRPre[edintele ACR

Ü

edi tor ia lautotur i sm
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S`rb`torirea zilei de 5 aprilie
2018 a înscris un arc de timp
de 114 ani de la înfiin]area, la
început de secol XX, a Auto -
mobil Clubului Român, cu per -
forman]a istoric` de a se situa
printre primele 10 cluburi auto
din Europa [i între primele 14
cluburi auto din lume. Brandul
na]ional al ACR este, astfel, ilu -
minat de brandul s`u interna -
]ional. În toat` existen]a secu -
lar`, ACR a reu[it s` men]in`
ritmurile de dezvoltare teh -
nico-economic` [i de asocia]ie,
în toate etapele sale, afirmân -
du-se puternic [i în Societatea
Civil` din România [i în Fede -
ra]ia Interna]ional` a Automo -
bilului [i Alian]ei Interna]ionale
de Turism. Exprimându-ne me -
taforic, afirm`m adev`rul c`
ACR a reprezentat cu succes,
mai ales în ultimele cinci de -
cenii, con[tiin]a treaz` a auto -
mobilismului românesc, atât

ca stare de spirit, cît [i ca factor
de ini]iativ`, pe plan na]ional [i
interna]ional, în slujirea cu cre -
din]` a intereselor majore ale
membrilor Asocia]iei noastre [i
ale celorlal]i automobili[ti din
România. Este, în aceast` per -
spectiv` valoric`, foarte semni -
ficativ faptul c` ACR a ob]inut,
în ace[ti ani,  dou` distinc]ii de
referin]`: Diploma de Exce len -
]` în Siguran]a Rutier` acorda -
t` de Comisia European` [i
Pre miul Federa]iei Interna]io -
na le a Automobilului pentru
Ino va]ie în Siguran]a Rutier` [i
ap`rarea intereselor majore
ale membrilor asocia]iei [i ale
celorlal]i automobili[ti din ]ara
noastr`, care încununeaz`, pu -
tem afirma, zecile de alte dis -
tinc]ii acordate de institu]ii na -
]ionale [i interna]ionale.
Aceste înf`ptuiri cu valoare

practic` excelent` dobândite
de Automobil Clubul Român

au fost puse în lumin` la re -
centele evenimente s`rb`to -
re[ti de la 5 Aprilie 2018, or -
ganizate în toate jude]ele sub
auspiciile sucursalelor ACR te -
ritoriale. Aceste momente jubi -
liare au fost onorate de pre -
zen]a veteranilor Asocia]iei, cu
[tate de vechime de 20 – 30 –
40 de ani în ACR, ca [i a gene -
ra]iei tinere între 18 – 25 de
ani, inclusiv a membrilor ACR
simpatizan]i din rândul copii -
lor, care [i-au exprimat opti -
mismul [i încrederea în activi -
t`]ile viitoare, în multiple do -
me nii ale ACR. Putem nomina -
liza câteva evenimente de re -
ferin]`: întâlnirea între gene ra -
]iile ACR la Sucursala Munici -
piu lui Bucure[ti, competi]iile
sportului automobilistic de la
Sucursala Satu Mare, întâlnirea
membrilor ACR cu oficialit`]ile
locale din Bistri]a-N`s`ud,
or ga nizarea unor lec]ii de - Ü

aniversare ACR

55   AAPPRR II LL II EE   22001188   {{ II   CCEE II   111144
AANN II   DDEE   EEXX II SSTTEENN}}~~   AA   AACCRR

Echipa Automobil Clubului Român
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mon strative cu elevii [colii
de [oferi de la Sucursala

Bra[ov cu sin tagma „{coala de
{oferi – Altfel“, membri ACR
simpa ti zan]i din rândul copiilor
[i Competi]ia European` „Edu -

ca ]ie Rutier`. Educa]ie pentru
Via]`“ de la Sucursala Dâm -
bovi]a; parada automobilelor
ACR la sucursala Gorj, Cara[-
Severin, etc. {i paradigmele
pro fesiunii de credin]` în auto -

mobilismul ACR de la 5 Aprilie
2018 ar putea fi multiplicate,
l`sând loc foto gra fiilor s` vor -
beasc`.

I l i e  GABRAI l ie  GABRA nn

Ü

Sucursala S`laj Sucursala Bistri]a-N`s`ud

Sucursala Boto[ani

Sucursala Bucure[ti Sucursala Constan]a

aniversare ACR
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Sucursala Gorj Sucursala Ialomi]a

Sucursala Cara[-Severin

aniversare ACR

ENDURO RANCH, singurul parc de aventur` off-road din Moldova
Detalii la www.enduranch.com
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siguran]` rutier`

Recent, Comisia European` a dat publici t`]ii
sta tisticile de siguran]` rutier` aferente anului
2017. Ca un co[mar care parc` nu se mai termin`
niciodat`, România este, din nou [i pentru a câta
oar`, coda[a Europei [i în ceea ce prive[te sigu -
ran]a rutier`.
De[i num`rul de decese rutiere raportate la

num`rul de locuitori se afl`, la nivel euro pean, pe
un trend descendent, în România este tocmai
invers. Începând cu anul 2015, ]ara noastr` a în -
registrat anual o cre[tere a ratei deceselor rezul -
tate din accidentele de circula]ie.
Ca s` v` pute]i face o imagine complet` a lo -

cului ru[inos pe care îl ocup` România în mo -
mentul de fa]`, media european` a ratei
deceselor rezultate din accidenele rutiere este 49
decese/1 mil. locuitori. În România este fix de
dou` ori mai mult, adic` 98 decese/1 mil.
locuitori.
|n 2016 Bulgaria ne surclasa la num`rul de

decese rezultate din accidentele de circula]ie, find
pe primul loc la acest indicator. Iat` acum, la

peste un an, România devine „cam pioan`“ cu un
ru[inos loc I la acest indicator.
Nu trebuie s` ai cine [tie ce preg`tire ca s` po]i

deduce care sunt cauzele accidentelor rutiere. În
niciun caz nu trebuie s` punem, pe primul loc,
factorul uman, adic` conduc`torii auto, a[a cum
tot auzim în ultimul timp. Pre zen]a unui num`r din
ce în ce mai mare de autovehicule pe o
infrastructur` rutier` com plet demodat` [i c`reia îi
lipsesc elemente de siguran]` [i ghidaj poate fi
considerat` principala cauz`.
Cei doar 747 km de autostr`zi pe care îi avem în

România, c`rora le lipse[te con tinuitatea fiind
diviza]i în mai multe sectoare (nu mai este nevoie
s` spunem c` avem mai pu]ini km decât vecinii
no[tri bulgari, a c`ror suprafa]` [i popula]ie sunt
cu aproximativ 50 % mai mici decât ale noastre),
nu reu[esc s` acopere nevoile de siguran]` rutier`
ale României. Dac` mai spunem c` suntem
singura ]ar` care avem drumuri na]ionale
acoperite cu pamânt, ve]i realiza cam cum
st`m la capitolul siguran]` rutier`.

P r imul  loc  \n  Europa Pr imul  loc  \n  Europa 
la  num`rul  de decese rut ie rela  num`rul  de decese rut iere

O nou` „rea l i zare romO nou` „rea l iza re romââneasc`“neasc`“

Ü
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Dac` e s` fim conci[i [i pragmatici, trebuie
s` lu`m în considerare faptul c` accidentele

rutiere din România, ale c`ror costuri se ridic` la
aproximativ 1% din PIB, afecteaz` nu numai
familiile victimelor, ci [i pun sub pre siune
sistemele de s`n`tate [i asigur`ri din ]ara
noastr`.
Nu credem c` autorit`]ile care reglemen tea z`

situa]ia siguran]ei rutiere din România mai pot
sta impasibile, a[a cum s-au com portat pân`
acum. Este nevoie urgent` de ac]iune în acest
domeniu, nu numai de activit`]i care se opresc

doar la nivel declarativ. Ca [i utilizatori ai
drumurilor, vrem ca atunci când achit`m
rovinieta, impozitele [i accizele, s` [tim c` deja
am contribuit la construc]ia viitoarelor autostr`zi
din Româ nia, sau c` din banii no[tri se vor
construi elementele de siguran]` ale unor
drumuri unde acestea lipsesc (vezi DN2, Valea
Oltului sau altele asemenea). Nimeni nu
informeaz` publicul unde s-au investit banii
ob]inu]i din vânzarea taxelor de drum, încasarea
accizelor de tot felul, impozitelor, taxelor de
poluare, etc.

Impasibilitatea
autorit`]ilor din Ro -
mânia, în ceea ce
prive[te do me niul
siguran]ei rutiere,
nu numai c` este o
b`taie de joc la a -
dresa cet`]enilor
din ]ara noastr`,
dar este [i o crim`
la care asist`m ne -
putincio[i an de an
[i ne plângem ru -
de le [i prietenii a -
propia]i.

Alin DrosuAlin Drosu nn

Ü

siguran]` rutier`
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{COALA DE {OFERI ACR{COALA DE {OFERI ACR
BRA{OV ALTFEL, SAU ARTA BRA{OV ALTFEL, SAU ARTA 

DE A TR~I LA VOLANDE A TR~I LA VOLAN
Este un adev`r cunoscut [i

re cunoscut c` proiectul oric`rei
persoane de a-[i ob]ine car ne -
tul de conducere auto nu re -
pre zint` doar un moft. Ast`zi,
libertatea de mi[care a omului
modern cuprinde în ecua]ia sa
existen]ial` cel pu]in trei fac -
tori: omul, vehiculul [i mediul
de deplasare. O statistic` a Or -
ganiza]iei Mondiale a S`n`t`]ii
pune în eviden]` faptul esen -
]ial c`, în medie, o persoan`
c` l`tore[te, în lume, 1,1 ore pe
o distan]` medie de 12.000
km anual. Pe mapamond, po -
pula]ia str`bate peste 23 de
trilioane de kilometri anual:
53% cu automobilul, 26% cu
autobuzul sau alt mijloc de
auto de transport colectiv de
c`l`tori, 9% cu trenul [i 12%
cu alte mijloace de transport
(avion, biciclet`, b`rci [i alte

vehicule). Se estimeaz` c` în
anii 2050 traficul mondial va fi
efectuat în propor]ie de 55%
cu automobilul [i autobuzul,
41% cu alte mijloace de tran -
sport [i abia 4% cu trenul. În
prezent, în lume, num`rul auto -

vehiculelor dep`[e[te cu mult
1 miliard.
Este tot mai mult acreditat`

ideea, sus]inut` de statisticile
domeniului, c` tr`im o criz`
pla netar` în siguran]a ru -
tier`. Anual mor pe [osea, Ü

viitorii [oferi la timpul prezent
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în medie, 1,5 milioane de
persoane [i dac` nu se

intervine, pe plan mondial, de
c`tre factorii na]ionali cu re -
sponsabilit`]i în domeniu, prin
ac]iuni [i m`suri specifice, ac -
cidentul rutier se va transforma
în a treia cauz` a mortalit`]ii în
lume (fa]` de pozi]ia a 7-a de -
]inut` cu ani în urm`). Se vor
dep`[i, astfel, pierderile de
vie]i omene[ti cauzate de can -
cer, boli cardio-vasculare, pul -
monare [i infec]ii respiratorii.
Automobil Clubul Român [i-a

îndeplinit, în toat` aceast` pe -
rioad` [i [i-a stabilit ca stra -
tegie de ac]iune pentru înde -
plinirea obliga]iilor asumate
prin lansarea, în România, a
„Deceniului Mondial al Sigu -
ran]ei Rutiere 2011 – 2020“,
noi m`suri vizând promovarea
valorilor civiliza]iei rutiere [i
for marea [i dozvoltarea con -
[tiin]ei rutiere [i a gradului de
con[tientizare în rândul tuturor
participan]ilor la traficul rutier.
În acest sens, Automobil Clu -
bul Român a ini]iat o suit`
ampl` [i multianual` de ac]iu -
ni: „Accidentul Rutier [i impli -
ca]iile sale socio-economice“,
„Competi]ia Na]ional` de Des -
car cerare [i Acordare a Primu -
lui Ajutor Calificat”, Campania

Na]ional` „O SECUND~ PENTRU
VIA}A TA” în rândul tinerilor
[colari, Campania Na]ional`
„HAI S~ FACEM CENTURA DE
SIGURAN}~ GREU DE IGNO -
RAT”, „Cartea de Salvare la
Bord” pentru reducerea cu
30% a timpului de extrac]ie a
victimelor încarcerate, Semna -
rea la Bruxelles a Declara]iei
FIA privind siguran]a rutier`
MAKE ROADS SAFE. {i lista
tematic` a ac]iunilor – eveni -
ment ar putea fi amplificat`.
De asemenea, Automobil Clu -
bul Român a realizat eforturi
investi]ionale considerabile

pentru cre[terea capacit`]ii
pro prii de interven]ie rutier` cu
autoplatforme moderne, la
nivel central [i în sucursalele
ACR, dotate cu echipamente
standardizate [i înfiin]area
Cen  tralei de Alarm` [i Infor -
ma]ii ACR., ca departament
specific cu program non-stop [i
ca factor de decizie [i rela]ie cu
partenerii subcontracta]i pen -
tru diverse tipuri de interven]ie
(asisten]` rutier`, asisten]`
medical` [i juridic`, asisten]`
pentru pasagerii implica]i în
evenimente rutiere, în ]ar` [i
str`in`tate, procurarea de pie -
se de schimb pentru repararea
autovehiculelor membrilor
ACR, alte servicii adiacente).
Eforturile materiale [i ini]ia -

tivele ACR pe acest plan s-au
soldat cu satisfac]ii de onorabi -
litate din partea Federa]iei In -
terna]ionale a Automobilului.
Automobil Clubul Român a
câ[tigat PREMIUL FIA PENTRU
INOVA}IE ÎN SIGURAN}A RU -
TIER~, iar la Festivalul Na]ional
Internetics, asocia]ia noastr` a
ob]inut patru premii în dome -
niul automobilismului („Cel
mai creativ client al anu -
lui”, „Utilizarea celei mai

Ü

Ü
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bune tehnologii”, „Cel mai
bun con]inut de web-site”

[i „plat forma web – sec]iunea
website-uri”).
Am lansat aceast` prezen ta -

re exhaustiv` înainte de a pre -
zenta o experien]` foarte in -
teresant` a sucursalei ACR
Bra[ov, intitulat` „{coala de
{oferi ACR altfel sau arta de a
tr`i… la volan”, prezentat` de
directorul sucursalei jude]ene
ACR. Pentru c` experien]a
Bra[ovean` repre zin t` o ex -
perien]` important` în acti -
vitatea ACR. În cadrul ma -
nifest`rilor dedicate zilei de 5
aprilie 2018, Ziua Automobilis -

tului, consiliul sucursalei a sus -
]inut o ac]iune „{coala ACR Alt -
fel – Educa]ie Rutier`” la care
au participat elevi din clasele a
VI-a de la {coala General` nr. 9
Bra [ov, care au vizionat ma te -
riale video [i alte proiec]ii con -
sa crate educa]iei rutiere, în
care au fost implica]i copiii mar -
ca]i de accidentul rutier. S-au
pre zentat autoturismele {colii
de {oferi ACR Bra[ov, exigen -
]ele [i cerin]ele moder ne [i
actuale ale ACR în ceea ce
prive[te însu[irea conducerii
auto, pre cum [i performan]ele
[colii ACR în sus]inerea exa -
menelor teoretice [i practice

pentru dobândirea permisului
de con ducere auto. Un adev`r
fun damental deta[at cu acest
prilej: calitatea [colii de [oferi
constituie temelia tr`irii vie]ii la
volan.
De asemenea, tot cu aceast`

ocazie, copiii au putut participa
[i la o simulare a înc`rc`rii
unui autovehicul pe auto plat -
forma de asisten]` rutier` din
cadrul Sucursalei ACR Bra[ov.
La finalul acestei întâlniri,

copiilor li s-au înmânat diverse
pliante de educa]ie rutier`,
orare [colare [i alte cadouri.

C` l in  VAIDAC`l in VA IDA nn

Ü
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opinii automobilistice

Mult trâmbi]atul, l`udatul [i a[teptatul „Salon
Auto Interna]ional 2018” [i-a \nchis por]ile.
Ca s` fim sinceri, am fost \ncânta]i \n mo men tul

\n care am auzit c` SIAB se va organiza \n 2018,
din nou, la Bucure[ti. Speram s` vedem o revenire
a industriei auto din România [i nu alte „saloane
de cas`” care nu au produs altceva decât induce -
rea \n eroare a publicului [i diviza rea produc` -
torilor [i importatorilor de autovehi cule \n diverse
grupuri de interese.
Organizatorii SIAB 2018 spuneau, cu ceva timp

\nainte de deschiderea salonului, c` acest eve -
niment va fi unul de excep]ie, care va aduce, sub
aceea[i cupol`, to]i produc`torii [i impor ta torii
auto. |ns`, socoteala de acas` nu se potri ve[te
niciodat` cu cea din „târg”.
Primele semne c` se \ntrevedea un rateu nu au

\ntârziat s` apar`. Dacia, cel mai mare pro duc`tor
auto din România nici nu a vrut s` aud` de SIAB
sau de organizatorul APIA. Din p`cate, al`turi de
Dacia, nici m`rcile Renault [i Nissan nu au
participat, v`duvind vizitatorii evenimen tului de
modele pe care unii dintre ace[tia chiar doreau s`

le achizi]ioneze. Aproape to]i vizitato rii [i-ar fi dorit
s` vad` noile modele Duster, Logan sau Sandero
[i noile echip`ri ale acestora, mai ales prin prisma
faptului c` sunt modele cu pre]uri apropiate de
bugetele de cump`rare ale românilor. Am stat de
vorb` cu unii pasiona]i de condus care ne spuneau

c` doreau [i ei s` vad` noul Duster, care, din
p`cate pentru noi, româ nii, a fost prezentat numai
la Geneva. Din p`ca te, nu s-a putut. Tot din p`cate,
dup` cum se poate vedea [i din fotografii, vizi -
tatorii au putut remarca, la standul unor colec -
]ionari, c` marca Dacia era totu[i reprezentata de
dou` autovehi cule Dacia 1300 pe care, nici de
aproape nu le puteai privi.
Nu mai este nevoie s` mai spunem c` Dacia este

un brand de ]ar`, neparticiparea acesteia dând un
semnal foarte prost \n pia]`, nu numai \n cea
româneasc`, dar [i \n cea de peste ho tare. Cu atât
mai penibil, nu-i a[a, ca un brand de ]ar` s` nu fie
prezent \n ]ara lui de origine. S` fie oare acesta
semnalul c` produc`torul francez nu se simte prea
bine \n România [i c` APIA este un

SIAB 2018. Salon auto românescSIAB 2018. Salon auto românesc
f`r` m`rci române[tif`r` m`rci române[ti

UN SALON DE „ZILE MICI“UN SALON DE „ZILE MICI“

Ü
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impediment \n dezvoltarea acestuia? Nu [tim
\nc` asta, dar, suntem convin[i, timpul le va

dovedi pe toate.
Revenind la organizarea SIAB 2018, consta t`m

acum, la \nchiderea evenimentului, c` aces ta a fost
nu numai o revenire greoaie, dup` 11 ani, a
Salonului Interna]ional Auto Bucure[ti, dar nici nu
s-a ridicat la standardele unui salon auto inter na -

]ional. Neprezentarea unor produc`tori [i impor -
tatori a l`sat, \nc` de la \nceput, un gust amar vi -
zitatorilor [i publicului care a[teptau cu oarecare
ner`bdare un astfel de eveniment.
De fapt, constat`m c` a fost un boicot genera -

lizat, lansat de c`tre produc`torii francezi de auto -
mobile. Pe lânga Dacia, Renault [i Nissan, Peugeot
[i Citroen au refuzat [i ei s` par ticipe, invocând tot
felul de motive legate de bu gete [i spa]ii de expu -
nere. Asta ca s` nu afirme, cu subiect [i predicat,
c` nu vor s` ri[te s` se fac` de râs \ntr-o asemenea
manifestare de mic` anvergur`.
{i ca s` fie totul complet, pe ultima sut` de me tri,

importatorii m`rcilor Jaguar, Landrover, Hyundai [i
Mitsubishi au anun]at c` nu mai par ticip`. Nu au
fost prezente nici Mercedes Benz sau Smart, dup`
cum le-am sim]it lipsa [i celor de la Fiat [i Jeep. Tot
aici, ne-ar fi pl`cut s` ve dem expuse [i m`rci sport,
precum Alfa Romeo sau Maserrati.

Am v`zut \n schimb spa]ii goale, hârtii moto -
tolite [i un public plictisit de monotonia m`rcilor
care p`reau c` a[teapt` [i ele, cu ner`bdare,
\nchiderea salonului. Existau multe alte standuri,
ocupate de tot felul de organiza]ii [i firmule]e,
tocmai s` nu se observe lipsa produc`torilor, un fel
de umplutur` de ultim moment. RAR-ul ne arat`
ultima inova]ie \n domeniul determin`rii polu`rii
generate de autovehicule (de parc` asta ne
interesa la un salon auto), poate \n contra dic]ie cu

unele modele germane care au p`c`lit nenum`ra]i
consumatori cu privire la gradul de poluare. La un
alt stand, de[i era ocupat de o asocia]ie de sigu -
ran]` rutier`, menit` s` con [tientizeze participan]ii
la trafic (din nou, nu ve dem importan]a prezen]ei
unei astfel de orga niza]ii la un salon auto inter -
na]ional), nu era nimeni, nici m`car reprezentan]ii
acesteia. Este o real` dezam`gire c` dup` dou`
saloane auto desf`[urate \n Bucure[ti, din cauza
ne\n]e le ge rilor organizatorilor cu cei mai mari pro -
duc`tori [i importatori, s` nu reu[e[ti s`-i strângi
pe to]i [i s` oferi publicului o experien]` pl`cut` [i
potrivit` unui eveniment de o asemenea ]inut`.

Ce s` mai zicem… am [i ro[it un pic când am
v`zut c` m`rci consacrate, precum Opel, BMW sau
Mini sunt prezente nu la standul produc` torului,
a[a cum era normal [i tradi]ional la acest tip de
saloane, ci la cel al unor dealeri care nu [tiau prea
bine ce model s` promoveze mai \ntai.
De[i a fost vizitat chiar de pre[edintele Româ -

niei, SIAB 2018 transmite  publicului \ndoiala cu
care ne-a obi[nuit pân` acum, aceea de a nu fi
reu[it s` avem un salon auto cu adev`rat inter -
na]ional [i s` avem [i noi un loc, al`turi de eve -
nimentele similare de la Geneva, Paris, Frank  furt,
etc, la masa boga]ilor din industria auto. Putem
spune c` avem un salon auto interna ]ional atunci
când se prezint` numai jum`tate dintre
importatorii [i produc`torii din aceast` industrie?
Cu siguran]` c` nu, [i mai este cale lung` pân` s`
atingem [i noi, ca ]ar`, standar dele unor eve ni -
mente care \n afara grani]elor României sunt
ceva obi[nuit. Ü

Ü
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Românii doresc s` cumpere ma[ini, o arat`
chiar statisticile, acum când economia d` semne
de revigorare. Ce nu au \n]eles cei de la SIAB 2018
este faptul c` acest „târg auto” nu este unul pentru
cine \[i arat` mu[chii mai mari, are vopsea me -
talizat`, tapi]erie din piele ecolo gic` [i motor sport,
ci este unul pentru to]i acei cet`]eni ai României
care ast`zi doresc s` aib` acces la informa]ii [i pro -
duse din pia]a auto [i care doresc, pân` la urm`,
un lucru simplu: s`-[i achizi]ioneze un autoturism
potrivit. Ori faptul c` se organizeaz` saloane de
calitate \ndoielnic` din cauza unor interese private,
\i afecteaz` \n primul rând pe consumatorii de
rând, acei pl`titori de taxe [i impozite.
Iat` cum, dintr-o pur` [i simpl` „gâlceava ro mâ -

neasc`”, ne-am trezit cu dou` saloane auto \n
decurs de numai câteva luni. Dou` saloane, dintre
care niciunul nu s-a ridicat la exigen]ele [i ]inuta
unui astfel de eveniment. De altfel, con cluzia care
se desprinde de aici este c` România nu are ne -

voie de dou` saloane auto. Decât dou`  nereu[ite,
mai bine unul [i bun!
Poate data viitoare, de[i nu [tim când se va

\ntâmpla, urm`toarea edi]ie a SIAB va \nv`]a din
gre[elile anterioare [i va reu[i s` fie nu numai un
liant pentru industria auto din România, dar va
l`sa interesele private undeva \n urm`, pre cum
fumul generat de noxele bolizilor prezen]i la edi]ia
care tocmai ce s-a \ncheiat.

Al in DrosuAlin Drosu nn
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la ordinea zilei

Înc` din lunaÎnc` din luna
septembrie 2014,septembrie 2014,
legisla]ialegisla]ia
româneasc` privindromâneasc` privind
transportul copiilortransportul copiilor
în autovehicule aîn autovehicule a
suferit modific`risuferit modific`ri
importante. P`rin]ii ,importante. P`rin]ii ,
conduc`tori autoconduc`tori auto
sunt pasibili  desunt pasibili  de
amenzi destul deamenzi destul de
mari dac` numari dac` nu
folosesc centurilefolosesc centurile
de siguran]` saude siguran]` sau
scaunele autoscaunele auto
speciale pentruspeciale pentru
copii , în func]ie decopii , în func]ie de
vârsta acestora.vârsta acestora.

Aceste norme existau [i
pân` în 2014 în România, îns`
partea de legisla]ie cu privire la
scaunele auto pentru copii era
destul de confuz` [i nu prea
era respectat`. Acum, conform
reglement`rilor în vigoare,
con duc`torul auto poate fi
sanc]ionat, pe loc, cu o a men -
d` ce poate dep`[i, în unele
cazuri, valoarea scaunului de
ma[in` pentru copil. Astfel,
[oferul risc` o penalizare de 3
puncte [i, pe deasupra, 4 sau 5
puncte de amend`.
Regulile Codului Rutier pre -

v`d, a[adar, folosirea scau ne -
lor auto speciale omologate
pentru copiii sub 3 ani [i cen -
tura de siguran]` pentru cei
între 3 [i 12 ani, de[i în  ]`rile
Uniunii Europene regula este
de a folosi obligatoriu scaune

de ma[in` pentru to]i copiii
sub 12 ani, între 12 [i 16 ani
cen tura de siguran]` plus în`l -
]`tor auto, iar copii mai mari
de 16 ani pot c`l`tori doar cu
centura de siguran]` pus`.
De cele mai multe ori, p` rin -

]ii nu acord` atât de mare im -
portan]` siguran]ei propriilor
copii, considerând în mod ne -
justificat [i incon[tient, c` nu
are ce s` se întâmple, mai ales
dac` circul` pe distan]e scurte,
în ora[, în drumul spre gra dini -
]` sau [coal`, cu vitez` mic`.
Dorim din partea autorit` ]i -

lor statului o aten]ie mai mare
în ceea ce prive[te folosirea
scau nelor auto pentru copii,
mai ales prin ac]iuni de educa -
]ie [i responsabilizare, ca [i prin
aplicarea de amenzi. Condu c` -
torii auto trebuie s` devin`
con[tien]i, s` asigure întot -
deauna copilul în timpul de -
plas`rilor cu automobilul [i s`
nu le pun` inutil via]a copiilor
în pericol. Costul unui astfel de

dispozitiv de fixare nu este
chiar atât de mare în raport cu
via]a sau s`n`tatea copilului,
mai ales ca pe pia]` exist` o
diversitate foarte mare.

Alegerea unui scaun autoAlegerea unui scaun auto
pentru copilpentru copil

În func]ie de greutatea [i
în`l ]imea copilului, exist` mai
multe categorii de scaune auto
pentru copii, cum ar fi:
n între 0 şi 9 sau 13 kg

(0/0+), scaunele tip «scoic`»
ce se monteaz` numai pe
bancheta din spate a [oferului,
cu spatele la sensul de mers.
Nu sunt recomandate drumu -
rile lungi care ]in copilul imo -
bilizat într-o singur` pozi]ie.
n între 9 [i 18 kg sau 9 [i 36

kg, scaune evolutive care se
monteaz` spre direc]ia de mers
[i au centuri proprii de prin -
dere care m`resc gra dul de
siguran]` în caz de impact.

Scaunul  auto pentru copi i  Scaunul  auto pentru copi i  
es te  obl igator iueste obl igator iu

Ü
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n între 18 şi 36 kg se
folosesc în`l]`toare auto, du -
blate de centurile de sigu ran]`
ale ma[inii. Legisla]ia reco -
man d` folosirea scaunelor [i
în`l]`toarelor auto pân` la
vârsta de 12 ani, respectiv 150
cm în`l]ime aproximativ, când
micu]ul poate atinge podeaua
maşinii cu picioarele.
Automobilele produse în ce -

pând cu anul 2012 sunt dotate
cu tehnologia ISOFIX între
sp`tar [i banchet`, fapt care
permite o prindere mai sigur`
şi mai u[oar` a scaunelor auto
pentru copii. S` nu alegi un
scaun cu sistem de prindere
ISOFIX dac` ma[ina ta nu are
aceast` op]iune. 
Nu cup`ra]i scaune auto

pentru copii neomologate. A -
cestea trebuie s` fie omolo -
gate conform reglement`rilor
în materie [i care au inscrip]ii
pe etichet` sub denumirea
ECE R44.03 sau ECE R44.04.
Pute]i verifica gradul de sigu -
ran]` al scaunelor pe diverse

site-uri de specialitate unde
pu te]i g`si informa]ii despre
ultimele teste de specialitate.
De asemenea, trebuie s` ave]i
în vedere dac` folosi]i un
scaun auto SH. Odata cu
trecerea ani lor, materialul din
care sunt fa bricate aceste
scaune î[i pierde proprieta]ile
de rezisten]`.

Din datele statistice existen -
te, aproximativ 5 persoane mor
zilnic în accidentele rutiere din
]ara noastr`, situând în anul
2017 România pe primul loc în
accidentele rutiere, având cele
mai multe persoane decedate/
milion de locuitori.

F lor in JUMUG~Flor in JUMUG~ nn
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PRO:PRO:
Silen]ioase [i rapideSilen]ioase [i rapide

Este nevoie doar de o plimbare cu o
ma[in` electric` pentru a \n]elege calitatea
\mbun`t`]it` a c`l`toriei, comparativ cu un
vehicul care uti lizeaz` un motor cu com bus -
tie intern`.  Ceea ce surprinde cel mai mult
este cuplul ridicat oferit de acestea la ap` -
sarea accelera]iei [i puterea care este trans -
mis` imediat la ro]i, oferind o experien]` de
conducere extraordinar`.

AlimentareaAlimentarea

Posiblitatea de a \nc`rca bateriile acas`. |n
cazul \n care locui]i la cas` este nevoie doar

de un cablu de alimetare. Iar o \nc`rcare de
40 de minute v` ajunge pentru minim 160
km, desigur sunt baterii care ofer` autonomie
[i de peste 400 de km. Observ`m o cre[tere
\n acela[i ritm cu vânzarea de ma[ini
electrice a infrastructurii pentru punctele de
re\ncarcare electric` \n marile ora[e din
România. 

Costuri reduseCosturi reduse

Costul pe kilometru se reduce de pân` la 5
ori. Costul de \ntre]inere se reduce de
asemnea deoarece ma[inile electrice nu au
sisteme de evacuare [i nu au nevoie de
schimburi de ulei [i filtre de ulei. |n câteva
ora[e din România pri m`riile locale acord`
parcare gratuit` acestor autovehicule. Mai
mult de atât prin programul Rabla se acord`

un ajutor de cca
10.000 de Euro la
achizi]ionare.

F`r` emisii F`r` emisii 
de carbonde carbon

Este incontestabil,
automobilele elec -
trice nu au emisii de
CO2 [i, prin urmare,
ofer` un beneficiu
real pentru îmbun` -
t`]irea calit`]ii ae -
rului [i a mediului.
Ne putem astepta
ca unii anali[ti s`
sus]ina contrariul. 

Automobi le  e lec t r i ce Automobi le  e lect r i ce 
pro [ i  contrapro [ i  contra

puncte de vedere

Ca mai toate lucrurile in via]` [i automobilele electrice auCa mai toate lucrurile in via]` [i automobilele electrice au
plusuri [i minusuri.plusuri [i minusuri.
Mai ales \n România unde de]inerea unui autovehiculMai ales \n România unde de]inerea unui autovehicul
electric 100% este o provocare, dar ofer` [i câteva avantajeelectric 100% este o provocare, dar ofer` [i câteva avantaje
\n fa]a celorlal]i automobili[ti.\n fa]a celorlal]i automobili[ti.
Am  enumerat câteva dintre cele mai puternice argumente pro [i contra: Am  enumerat câteva dintre cele mai puternice argumente pro [i contra: 
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CONTRA:CONTRA:
Autonomie limitat`Autonomie l imitat`

Este termenul folosit de toat` lumea:
anxie ta tea legat` de autonomie.
Aceast` \ngrijorare apare deoarece cele

mai accesibile ma[ini electrice au o
autonomie \ntre 160-300 km. 

Timpul de \nc`rcareTimpul de \nc`rcare

Alimentarea poate dura [i 2-3 ore dac` nu
este conectat` la un sistem de Fast Charghing
(|nc`rcare rapid`), fa]` de 10 minute cât du -
rea z` alimetarea cu combustibili fosili, iar
distan]a pe care o po]i parcurge cu un plin
poate ajunge la peste 600 de km.
Astfel, conducând un automobil electric

pre su pune o planificare mai bun` a timpului
[i a c`l`toriilor.

Pre]ul de achizi]ie ridicatPre]ul de achizi]ie ridicat

Pentru o ma[in` electric` de ora[, care nu
ofer` autonomie ridicat`, pre]ul este destul
de mare fa]` de ceea ce ofer`.
Cel mai mic pre] \n acest moment pe pia]a

din România este de aproximativ 26.000 de

Euro.  Aceasta face ca ma[inilie electrice s`
fie con siderabil mai scumpe decât vehiculele
echipate cu motor cu combustie intern`.
Cu toate acestea, compararea costurilor nu

ia \n considerare, de regul`, o serie de factori,
inclusiv stimulentul programului rabla,
costuri de \ntre]inere mai mici. Dar [i facilit`]i
care de p`[esc cu mult ceea ce se g`se[te pe
modelele mai ieftine ale ma[inilor cu motor
cu combustie intern`.

Lipsa diversit`]i iLipsa diversit`]i i

Vehiculele electrice conectate pe pia]` sunt
compuse \n mare parte din automobile com -
pacte [i medii de tip sedan. Câmpul se
extinde insa rapid, cu SUV-uri plug-in si
minivan-uri. 
Cei mai mari producatori de autovehicule

au stabilit obiective agresive de a lansa mai
multe modele plug-in noi in acesti ani,
promitand modele electrice in multe
segmente diferite. Cu toate acestea, tendinta
este de a oferi versiuni electrice ale
modelelor atractive existente, mai degraba,
decat modele electrice care, sustin
producatorii, ar putea arata prea futurist
pentru cumparatorii medii.

Miha i  }U}UMihai  }U}U nn

puncte de vedere
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Utilizarea instrumentelor de
plat` moderne, precum carduri -
le de debit sau credit, nu a fost
nicicând mai accesibil` ca acum.
Într-o economie aflat` intr-o în
continu` mi[care, într-o lume în
care rapiditatea contea z` cel
mai mult, plata cu cardul a de -
venit o obi[nuin]` pentru cei
mai mul]i dintre noi.
Con[tien]i de acest fapt, \n be -

ne ficiul membrilor ACR, am in -
trodus facilitatea de plat`, cu car -
 dul bancar, a cotiza]iei de mem -
bru.
Pe lâng` faptul c` ne scute[te

de a avea asupra noastr` bani

cash, la Automobil Clubul Ro -
mân utilizarea cardului bancar
are urm`toarele beneficii:

p Plata cotiza]iei \n rate:
cotiza]ia de membru se poate
achita acum \n mai multe rate,
f`r` dobând`, f`r` alte comisi -
oane. Dac` sunte]i posesori ai
Cardului Avantaj, pute]i face
acest lucru. Mai mult, pe lâng`
faptul c` v` pute]i achita \n rate
cotiza]ia de membru, beneficia]i
[i de o important` reducere a -
tunci când utiliza]i cardul bancar.
Dac` nu sunte]i posesorul

unui Card Avantaj, colegii no[tri
din sucursalele ACR v` pot con -

silia [i ajuta s` ob]ine]i un astfel
de card.

p La orice plat` cu cardul a
cotiza]iei de membru ACR,
personalul din sucursalele ACR
v` acord`, pe loc, o reducere
important`.
|ntreba]i consultan]ii no[tri

cum pute]i beneficia de aceast`
reducere.
V` invit`m s` achita]i cotiza]ia

de membru ACR utilizând cardu -
rile de debit sau credit: simplu,
eficient [i motivant: ob]ine]i pe
loc o reducere important`!

Redac]iaRedac]ia nn

Plata \n rate a cotiza]iei de membru Plata \n rate a cotiza]iei de membru 
- - o nou` facilitate ACRo nou` facilitate ACR --

ACR avantaje

Contacta]i-ne la telefon 021.317.82.51 Contacta]i-ne la telefon 021.317.82.51 
sau la e-mail organizare@acr.rosau la e-mail organizare@acr.ro
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vocea automobili[tilor

O  nou` agres iune la  adresaO nou` agres iune la  adresa
posesor i lor  auto:posesor i lor  auto:
RAR a  int rodus RAR a  int rodus 

efec tuarea ITP la  un an!efectuarea ITP la  un an!

Se pare c` actul normativ urm`re[te alt -
ceva, credem noi, [i anume, automobili[tii
din ]ara noastr` s`-[i cumpere automobile
noi de ultim` genera]ie. S` nu uit`m c` unii
membrii ai actualei clase politice române[ti
de]in licen]e de vânzare a unor automobile
prin firmele lor. Una din reglement`ri stabi -

le[te c` automobilele mai vechi de 12 ani,
ITP-ul s` fie efectuat la 12 luni, iar alta
reglementare stabile[te c` pentru automo -
bilele noi ITP-ul s` fie efectuat la 3 ani dup`
cump`rarea acestora. Serios? Probabil c`
Pro gramul Rabla nu a fost îndeajuns de pro -
fitabil pentru dealerii auto sau nu mai

Noile reguli pentru efectuarea inspec]iilor tehnice la automobileNoile reguli pentru efectuarea inspec]i ilor tehnice la automobile
sunt cupr inse în  Legea nr .  260/2017 pentru modi f icarea [ isunt  cupr inse în  Legea nr .  260/2017 pentru modif ica rea [i
completarea Ordonan]ei Guvernului nr. 81/2000 privind certificareacompletarea Ordonan]ei Guvernului nr. 81/2000 privind certificarea
încadr`rii  vehiculelor  înmatriculate sau înregistrate în normeleîncadr`ri i vehiculelor înmatriculate sau înregistrate în normele
tehnice privind siguran]a circula]iei rutiere, protec]ia mediului [i întehnice privind siguran]a circula]iei rutiere, protec]ia mediului [i în
categoria de folosin]` conform destina]iei, prin inspec]ia tehnic`categoria de folosin]` conform destina]iei, prin inspec]ia tehnic`
periodic`. periodic`. 

Ü
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sunt bani la buget, [i atunci trebuie s`
oblig`m automobili[tii, prin fel de fel de
proiecte de lege s` cumpere automobilele lor
la pre]urile stabilite tot de ei. Actualul guvern
s-a întrebat vreodat` cât câ[tig` un român de
rând? Pro babil c` de aici vor câ[tiga [i
b`ncile. Pentru c` pentru cei mai mul]i
români solu]ia este creditul bancar în acest
caz. În urm` cu câ]iva ani Guvernul a venit
cu o „solu]ie” pentru tinerii automobili[ti [i
anume achizi]ionarea unui automobil nou
prin Programul „Prima Ma[in`”. Un alt
fiasco! Dobânzile la credite sunt enorme [i
de aici lipsa de clien]i. Dar pe hârtie totul d`
bine!
O alt` debitare a RAR este aceea de a  obli -

ga introducerea de camere de supraveghere
\n interiorul sta]iilor ITP, cu stocare a ima gi -
nilor cel pu]in 6 luni, pe cheltuiala societ`]ii
care administreaz` sta]ia, iar sumele pentru
achizi]ionarea acestor echipamente sunt
foarte mari. V-a]i gândit câte cheltuieli sunt la
o linie de ITP în fiecare lun`? Nu este su -
ficient c` bloca]i automobilele oamenilor în
sta]ie pân` î[i face apari]ia un reprezentant
RAR s` mai reia înc` o dat` fluxul ITP? V-a]i
întrebat dac` automobili[tii au timp de
a[teptat atâtea ore? Toat` lumea [tie c`

inspectorii ITP sunt instrui]i [i atesta]i chiar
de RAR! S` în]elegem c` au fost instrui]i
prost? S-au c` au fost înv`]a]i s` fure?
Domnilor guvernan]i, pân` când ne umili]i,

pe noi automobili[tii de rând, cu tot felul de
taxe suplimentare [i de ce ne impune]i s`
cump`r`m automobile noi, chiar dac` nu ne
putem permite? 
Mai mult decât atât, din 20 mai a.c., dac`

sunte]i surprin[i în trafic cu inspec]ia tehnic`
periodic` expirat` poli]istul v` va re]ine talo -
nul [i pl`cu]ele cu numerele de înmatricu -
lare, v` va da amend` [i o dovad`, dar f`r`
drept de circula]ie. Deci, nu o s` mai lua]i
automobilul de acolo decât pe platform` sau
\mpins`, apoi trebuie s` merge]i la RAR...
deci, mult mai „complicat!”, spun reprezen -
tan ]ii MAI.
Automobil Clubul Român, ca asocia]ie a

auto mobili[tilor din România, va lupta, în
continuare, pentru ap`rarea drepturilor auto -
mobili[tilor din ]ara noastr` [i î[i exprim`
speran]a c` totu[i, vom fi întreba]i [i noi cu
privire la modific`rile care apar, atât la Codul
Rutier cât [i la proiectele de lege care apar
peste noapte.

F lor in JUMUG~Flor in JUMUG~ nn

Ü

vocea automobili[tilor

Din 20 mai 2018 pute] i  r`mâne f` r` ta lon  [ i  pl`cu ]e le  de  \nmat r i cu lareDin  20  mai 2018 pute ] i  r`mâne f`r` ta lon [ i  p l`cu]ele de \nmat r iculare
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SEJUR AL MEMBRILOR 
ACR LA NEHOIU

În perioada 29 aprilie – 1 mai 2018, un
num`r de peste 20 de membri ACR ai

Sucursalei ACR Ialomita, având to]i pasiunea
motocicletei, au fost oaspe]ii Centrului deCentrului de
Perfec]ionarea Managementului ACRPerfec]ionarea Managementului ACR Ne -
hoiu.
Situat` în partea estic` a ora[ului Nehoiu din

jude]ul Buz`u, în vecin`tatea masivului
Penteleu [i Barajul Hidrocentralei Siriu, precum
[i a comunei cu bogate reverberaţii de
etnografie [i folclor, Gura Teghii, la r`scrucea
drumurilor ce duc spre renumite obiective
turistice, loca]ia turistic` ACR a oferit membrilor
ACR un sejur memorabil. Modernizat` dup`
ultimele standarde ale turismului, aceast` baz`

turistic` proprie ACR dispune de 30 de camere
duble, cabine de du[, televizor, sal` de mese [i
de conferin]e cu o capacitate de 200 de locuri,
spa]ii de parcare pentru 30 de autoturisme, etc.

Pentru rezerv`ri la Motel ACR Nehoiu,Pentru rezerv`ri la Motel ACR Nehoiu,
contacta]i Compartimentul Turism ACRcontacta]i Compartimentul Turism ACR

la 021.317.82.51, sau la e-mailla 021.317.82.51, sau la e-mail
organizare@acr.roorganizare@acr.ro

Sucursala ACR Vâlcea [i
compartimentul turism al Ad -
ministra]iei Centrale î[i a[teap -
t` turi[tii, membrii ACR, la Mo -
telul ACR Ol`ne[ti, pen tru pe -
trecerea vacan]elor mem brilor

asocia]iei în sta ]iunea balneo-
climateric` B`ile Olane[ti, si -
tua t` la 20 km de Râmnicu
Vâlcea.
Aceast` loca]ie, situat` în cen -

trul sta]iunii, dispune de came -

re cu un confort deosebit, spa -
]ii de parcare. Apele iz voarelor
din sta]iune au fost medaliate
cu aur, aceasta fiind comparat`
cu renumita sta ]iune Karlovy-
Vary. Pot fi vizitate, în

Vacan]e p l`cute Vacan]e p l`cute 
pr in  bazele tur i s t ice ACRpr in bazele tur i s t ice ACR

B~ILE OL~NE{TI - Sta]iune asemuit` cu Karlovy-Vary

Ü

turism prin ACR
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turism prin ACR

A ICI  RECLAMAAICI  RECLAMA
DUMNEAVOASTRDUMNEAVOASTRĂĂ !!
Pentru spa]iului grafic solicitat, informa]ii la 021.3178251

e-mail: organizare@acr.ro

Motelul nostru de tranzit din Arad
este tot mai des solicitat de membrii
ACR care, str`b`tând România de la
est la vest, de la sud la vest sau de la
nord la vest, prefer` aici o noapte de
odihn` înainte de a se deplasa în
celelalte ]`ri europene. De asemenea,
mul]i din membrii cluburilor automo -
bilistice par tenere din str`in`tate so -
licit` serviciile oferite de Motelul ACR
de la Arad.
Motelul de tranzit ACR Arad dispune

de mai multe camere dotate cu mo bilier
modern, aer condi]ionat, grupuri sani tare
proprii, televizor, acces la o buc`t`rie do -
tat`, precum [i de o sal` de conferin]e,
reuniuni familiale, etc.

Detalii [i rezerv`ri de locuri se pot
ob]ine la:

Sucursala ACR Arad : tel.Sucursala ACR Arad : tel.
0257/281.445, 0745.382.734; 0257/281.445, 0745.382.734; 

e-mail: acr_ar@acr.ro.e-mail: acr_ar@acr.ro.

MOTELUL DE TRANZIT ACR ARADMOTELUL DE TRANZIT ACR ARAD

împrejurimi, mo numente
isto rice, m`n`stiri [i schituri
din pa trimoniul na ]ional [i uni -
versal.

Rezerv`ri la sucursalaRezerv`ri la sucursala
ACR Vâlcea, ACR Vâlcea, 

tel 0250 733140,tel 0250 733140,
0745382779, 0745382779, 

precum precum 
[i la Compartimentul[i la Compartimentul

Turism din Centrala ACR,Turism din Centrala ACR,
la e-mailla e-mail

organizare@acr.ro, organizare@acr.ro, 
tel 021/3178251.tel 021/3178251.

Ü
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sport ACR

A[a cum era de a[teptat,
etapa a II – a a Campionatului
Interna]ional de Rally Sprint
Satu Mare, care s-a desf`[urat
pe B-dul Tran silvania din Mu -
nicipiul Satu Mare, a fost una
extrem de spectaculoas`.
Vremea bun` a adunat un

num`r mare de participan]i [i
i-au f`cut pe s`tm`renii spec -
tatori, veni]i în num`r mare, s`
urm`reasc`, cu sufletul la gur`,
evolu]ia remarcabil` a pilo]ilor
înscri[i la Campionatul Interna -
]ional de Rally Sprint.
Au fost prezen]i la start 60

de concuren]i pe un traseu ex -
trem de interesant, rapid [i
destul de dificil, care le-a creat
destule pro bleme de orientare
pilo]ilor. Unii dintre ei fiind pe -
naliza]i pentru c` s-au încurcat
prin tre …[icane.
S`tm`renii au avut evolu]ii

excelente. Ba lazs Pintye a câ[ -

ti gat la juniori iar la cei 14 ani
ai s`i, Natalia Iocsak din Liva -
da, a scos un timp bun care a
plasat-o pe locul doi la cate -
goria câ[tigat` de Balaz.
Feri Kui s-a dovedit a fi cel

mai bun la avansa]i la clasa 1
iar Florin Steczka a avut cel mai
bun timp la avansa]i clasa 3 [i

a fost aproape de a câ[tiga [i
clasa Open, adju de cat` totu[i
de bihoreanul Cristian Here -
dea.
De remarcat [i evolu]ia cura -

joas` la de butan]i a lui Lajos
Szabo [i Zoltan Vas.

Seletye  DAVIDSeletye DAVID

Spectacol  automobi l i s t i cSpectacol  automobi l i s t i c
la  etapa a I I -a ,  Ral l y  Spr int  la  etapa a  I I -a ,  Ral l y  Spr int  
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document ACR

La bordul autoturismuluiLa bordul autoturismului
dumneavoastr` ave]idumneavoastr` ave]i
cartea de salvare care v`cartea de salvare care v`
poate ajuta în cazul unuipoate ajuta în cazul unui
accident rutier grav? Dac`accident rutier grav? Dac`
nu, e timpul s` onu, e timpul s` o
desc`rca]i gratuit de pe desc`rca]i gratuit de pe 
website-ul csb.acr.ro.website-ul csb.acr.ro.

Cartea de Salvare este un document
în format A4, color, ce cuprinde
informa]ii cu privire la localizarea
arm`turilor cabinei, a rezervorului de
combustibil, a bateriei, a airbag-urilor,
a generatoarelor de gaz, a unit`]ilor de
control, etc, precum [i informa]iile referitoare la
precizarea punctelor adecvate de t`iere.
În cazul unui accident rutier grav, prezen]a

unei astfel de C`r]i de Salvare la bordul
autoturismului dumneavoastr` v` poate salva
via]a. Cartea de Salvare con]ine informa]ii
importante de care echipele de descarcerare au
nevoie atunci când intervin în cazul unui

accident rutier grav, unde victimele trebuiesc
descarcerate.
Trebuie s` [ti]i c` prezen]a unei astfel de C`r -

]i de Salvare la bordul autoturismului
dumneavoastr` poate sc`dea timpul de
descarcerare cu pân` la 30%, lucru care poate fi
vital pentru victimele unui accident rutier
grav.

Ave]i o Carte de Salvare la Bord?Ave]i o Carte de Salvare la Bord?

Ü
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document ACR

Cartea de Salvare se poate ob]ine gratuit
de pe website-ul csb.acr.ro.
În func]ie de modelul autoturismului dum -

neavoastr`, desc`rca]i Cartea de Salvare, prin -
ta]i-o color [i pozi]iona]i-o la parasolarul din
dreptul [oferului.
Dup` acest pas, trebuie s` intra]i în posesia

unui autocolant de semnalizare pe care îl pute]i
ridica gratuit de la orice sucursal` ACR. Auto -
colantul se ob]ine numai dupa ce prezenta]i
Cartea de Salvare tip`rit` color.

Autocolantul de semnalizare a C`r]ii de Sal -
vare la Bord se lipe[te pe interiorul parbrizului,
în col]ul din stânga jos sau stânga sus.
Prin lipirea acestui autocolant, echipele de

descarcerare vor fi informate c` la bordul auto -
turismului se afl` o carte de salvare [i vor ac -
]iona în consecin]`.
Trebuie avut în vedere faptul c` pentru unele

modele, în special pentru cele cu o vechime mai

mare [i f`r` airbag-uri, nu au fost întocmite car]i
de salvare la bord de c`tre constructorii de
automobile. De asemenea, pentru modelele
Dacia produse p`n` în anul 2004, precum [i
marcile Daewoo [i Rover constructorii nu au
creat c`r]i de salvare.
Membrii ACR pot apela la oricare din

sucursalele ACR pentru a ob]ine gratuit cartea
de salvare printat` color [i sticker-ul aferent, prin
po[t`. V` invit`m s` v` înscrie]i în rândul
membrilor ACR, pentru a beneficia [i de întreag`

gam` de avantaje [i facilit`]i ale clubului.

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

Nimic nu este mai important decâtNimic nu este mai important decât
salvarea vie]ii!salvarea vie]ii!

Ü




