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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.rowww.acr.ro [i poa te fi acce-
sat` gratuit.

P r i m u l  n u m ` r  P r i m u l  n u m ` r  
-  f e b r u a r i e  1 9 6 9  --  f e b r u a r i e  1 9 6 9  -



3

ed i to r ia lau to tu r i sm

În mediul social exista o butad` care spune
c` „la automobilism [i la fotbal se pricepe toat`
lumea“.

Nu am nimic cu fotbalul, dar marea pasiune
a vie]ii mele a fost [i este automobilismul,
datorat` specializ`rii mele de inginer pentru
automobile [i tractoare, iar ca [ofer am parcurs
aproape dou` milioane de km la volan [i, iat`,
sunt [i pre[edintele Automobil Clubul Român.

S-ar putea spune c` via]a mea este strâns
legat` de automobilism.

Dar cu toate acestea, iat`, sunt obligat s` v`d
ast`zi cum punem la zid unele automobile f`r`
s` lu`m în calcul c` acestea apar]in unor per -
soane, fac parte din averea lor personal` [i
proprietarii sunt obliga]i s` nu le poat` folosi,
sau chiar [i mai cumplit, sunt ademeni]i s` le
distrug`!

Situa]ia este total anacronic` [i neconsti tu -
]io nal` deoarece art. 44 din Constitu]ia Ro -
mâniei prevede în al. (2) „Proprietatea privat`
este garantat` [i ocrotit` ...“

Automobilele, care sunt proprietatea privat`
a unor cet`]eni, iat` c` sunt agresate prin îngr` -
direa temporar` sau total` a folosirii lor, cu toa -
te c` STATUL încaseaz` impozite [i taxe pentru
folosirea acestora, continu` [i neîngr`dit`!

Imobilele care fac parte din proprietatea unui
cet`]ean pot fi folosite pe perioad` nedeter -
minat`, cu condi]ia s` fie între]inute corespun -
z`tor scopului pentru care au fost construite!

Atunci, cu ce drept se iau m`suri de îngr`dire
a folosirii autoturismelor, care, deasemenea,
fac parte din proprietatea personal`, prin în -
chiderea temporar` a circula]iei pe anumite
tron soane, de ce exist` perspectiva c` auto -
mobilele cu motoare Diesel s` fie oprite la un

moment dat din circula]ie, de ce taxele sunt
diferite [i mult majorate pentru automobilele
cu oarecare vechime, programul „Rabla“ nu re -
prezint` o dreapt` desp`gubire, dar ... ajut`
anumi]i constructori de automobile, etc., etc.

În România au existat mai multe taxe: taxa
de drum, taxa de prim` înmatriculare, taxa de
poluare, taxa pentru folosirea c`ilor rutiere
(rovigneta), taxa de folosire a unor poduri,
acciza [i taxa din combustibil, etc. Unele au fost
anulate, dar cred sincer, c` Guvernele respec -
tive [tiau ini]ial c` nu sunt legale acele taxe, dar
au încasat sume de bani, le-au folosit, mai
mul]i ani, pentru acoperirea unor gre[eli de
guvernare [i ulterior au c`utat diverse a[a zise
inova]ii, de fapt o cras` birocra]ie, pentru a nu
returna sumele, chiar înc`lcând grosolan pre -
vederile art. 44 al. (1) din Constitu]ia României,
adic`: „Dreptul de proprietate, precum [i CRE -
AN}ELE asupra Statului sunt GARANTATE”.
Halal Stat, halal garan]ie!

În prezent mai mul]i guvernan]i se „chinuiesc
s` mai nasc`“ o nou` tax`, a[a zis`, de mediu.

Al]i guvernan]i îi contrazic, iar noi asist`m la
un „Dialog al nepricepu]ilor”!

Am v`zut c` se vorbe[te de un concept
numit „POLUATORUL – pl`te[te”!

Oare, Ministrul Mediului, care are [i o pro -
fesie în domeniul petrolului, [tie c` pe ]eava de
e[apament a automobilului se arunc` în me -
diul ambiant componentele de ardere ale com -
bustibilului?

Statul Român are cele mai multe taxe din
Uniunea European` aplicate combustibililor
auto, dar cine verific` periodic toate calit`]ile
acestora? Dup` ce a vândut toate rafin`riile
petro lifere [i se mul]ume[te s` ajute firmele

DOAMNE, DOAMNE, 
CE PROSTII INVENT~M CE PROSTII INVENT~M 
{I CE {I CE 
ADEV~RURI IGNOR~M!ADEV~RURI IGNOR~M!
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str`ine s` se îmbog`]easc` comercializând
com bus tibili de calitate îndoielnic`!

Poate chiar Ministrul Mediului ar trebui s` ne
comunice periodic dac` automobilele noastre
consum` combustibili de calitate!

Automobil Clubul Român este dispus s`
efec tueze un experiment: s` circul`m în
Bucure[ti cca. 200 km [i apoi s` circul`m
aceea[i distan]` într-o capital` din statele
situate la vest de ]ara noastr`!

La sfâr[itul fiec`rui test s` efectu`m analiza
gazelor de e[apament, cu acela[i analizor [i o
s` vede]i cine anume POLUEAZ~!

Da]i-ne, Doamn` Ministru al Mediului, com -
bustibili de calitate [i v` asigur eu c` auto mo -
bilele vor polua mult mai pu]in!

S` [ti]i c` în toate marile metropole circul`
automobile, dar poluarea este net inferioar`
fa]` de cea existent` în România [i în special în
Bucure[ti!

În anii mei de politehnic`, un renumit pro -
fesor universitar, fost inginer [ef la o fabric`
bra [ovean` care a construit la un moment dat
avioane de lupt`, ne spunea c` automobilul
electric este cel mai nepoluant, dar nu îl vom
vedea în urm`torii 70-80 ani în produc]ie de
serie [i în majoritate pe [osele din cauze care
]in mai mult de politic` [i nu de tehnic`, adic`:!
nn V` imagina]i c` milioanele de sta]ii de

vânzare a combustibililor se vor transforma a[a
u[or în sta]ii de înc`rcat baterii de acumula -
toare?
nn A]i auzit cumva c` s-au inventat bateriile

de acumulatoare interschimbabile [i cine su -
por t` schimbarea acestora, cu „via]`“ limitat`?
nn A]i auzit c` au sc`zut z`c`mintele de ]i]ei

[i gaze petroliere, când se descoper` tot timpul
noi z`c`minte (apropos de Marea Neagr`) [i c`
navele petroliere sunt rugate s`-[i reduc` viteza
comercial` deoarece depozitele sunt pline?
nn Nu v` spun nimic tratativele pentru con -

ducte petroliere interstatale de mii de km [i
independen]a energetic` a unor state chiar [i
România?
nn Nu a]i auzit c` este o mare criz` de mo -

torin`, care este totu[i un combustibil rezidual,
iar consumatorii: vapoare, autocamioane grele,
locomotive, tractoare [i utilaje agricole, cen -
trale termoelectrice, etc. s-au înmul]it [i este o
criz` de supraproduc]ie la benzine? 

Poate aici este explica]ia perspectivei de

interzicere a folosirii motoarelor Diesel la au -
toturisme!

Nu am toate elementele pentru o analiz`
com  plet` a cauzelor polu`rii aerului în Bucu -
re[ti [i în marile ora[e din România, dar m`
întreb totu[i: nu cumva exacerbarea polu`rii as -
cunde [i unele lipsuri ale politicii guverna men -
tale?

A[ aminti aici:
nn De foarte mul]i ani se vorbe[te de a se

alc`tui un plan general al circula]iei rutiere în
Bucure[ti cu scopul fluidiz`rii traficului rutier,
dar nu prea se face nimic, iar în loc de in -
frastructur` rutier` modern`, circul`m ca în anii
1940-1960, acelea[i intersec]ii demodate,
semafoare independente [i lipsa a[a zisei
„unde verzi”, f`r` pasaje subterane sau supra -
terane, etc., etc. 
nn Se [tie c` [i alte metrople ale lumii (Lon -

dra, Paris, Madrid, Tokyo, etc.) s-au confruntat
cu probleme similare [i au modificat infra -
structura stradal`, nu au cheltuit banii pe tot
felul de manifest`ri culturale, dar cu tent` poli -
tic`.
nn |n ultimii patru-cinci ani nu s-a mai inau -

gurat nici un km de autostrad` în România.
Leg`tura rutier` între sudul [i nord-vestul Ro -
mâniei se face pe defileul Oltului, o [osea
construit` în anul 106 de Împ`ratul Traian!
nn Vorbim de automobilele propulsate elec -

tric, dar a verificat cineva cum se poate circula
cu un asemenea automobil, în România, de la
Giurgiu la Sighetu Marma]iei? 

Guvernan]ii poate ar trebui s` întrebe teh -
nicienii [i s` afle c` „FLUIDIZAREA TRAFICULUI
– SCADE POLUAREA "!

* * *
Domnilor politicieni, s` [ti]i c` economia

mon  dial` se între]ine cu profesioni[ti, nu cu
membrii de partid politic [i poate din când în
când mai reciti]i [i respecta]i CONSTITU}IA
ROMÂNIEI!

Poate a[a ve]i ocroti proprietatea personal` a
cet`]enilor!

n n IIngng. CONSTANTIN NICULESCU. CONSTANTIN NICULESCU
Pre[edintele Pre[edintele 

Automobil Clubului RomânAutomobil Clubului Român
Coautor al propunerii de modificare Coautor al propunerii de modificare 

a CONSTITU}IEI - 2003a CONSTITU}IEI - 2003

ed i to r ia lau to tu r i sm
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Cel mai a[teptat eveniment
al sfâr[itului de an în rândul
comunit`]ii sportului interna -
]ional este Adunarea Gene -
ral` a Federa]iei Interna]io -
nale a Automobilului. Anul a -
cesta, în perioada 3-7 decem -
brie 2018, evenimentul s-a
desf`[urat în organizarea Fe -
dera]iei Ruse de Automobi -
lism (RAF), în istoricul ora[
Sankt Petersburg.

Acest redutabil eveniment
interna]ional a fost onorat de
prezen]a a peste 400 de de -
lega]i de pe toate continen -
tele.

ACR interna]ional

Adunarea Genera la  Anual`  Adunarea Genera la  Anual`  
[ i  Gala  Campioni lor  F IA 2018[ i  Gala  Campioni lor  F IA 2018

Ü
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ACR interna]ional

Adunarea General` a
FIA a procedat la mo di -

ficarea sta tutului prin crea -
rea Comisiei pentru Drift a
FIA, prin cre[ terea com pe -
ten]elor Consiliu lui Mon dial
pentru Mobilitate [i Turism
precum [i ale Re giunilor FIA
privind apro barea Regula -
mentului Intern [i ale gerea
comisiilor spe cializate ale
FIA.

Adunarea General` a FIA a
fost onorat` de un mesaj al
Pre[edintelui Federa]iei Ru -
se, Vladimir PUTIN.

Al`turi de [edin]a Adun`rii
Generale a FIA, au mai avut
loc numeroase alte reuniuni:
ale Alian]ei Interna]ionale de
Turism, ale Regiunii I FIA,
Co misiei Vamale a FIA [i ale
Fun da]iei FIA, delega]ii ACR
participând activ la toate
aceste reuniuni.

Automobil Clubul Român
a fost reprezentat printr-o
dele ga]ie format` din: Con -
stantin NICULESCU – Pre[e -
dinte al ACR, Georgiana
MOGA – Di rector General al
ACR [i Alexan dru VASILE –
Director Adjunct al ACR. 

Asocia]ia noastr` s-a bu -
curat de o re cunoa[tere deo -
sebit` prin alegerea repre -
zen   tan]ilor ACR ca membri
\n Comisia pentru Servicii,
de Mobilitate a Federa]iei In -
ter  na ]ionale a Automo bi lu -
lui, \n cadrul Comisiei Me di -
cale FIA [i al Comisiei Inter -
 na]io nale de Karting a FIA.

Având în vedere calitatea
de Autoritate Sportiv` Na]io -
nal` [i experien]a acumulat`
prin proiectele de motor -
sport derulate de-alungul
timpului, ACR a câ[tigat din
nou, printr-o idee original`,

finan]area par]ial` de c`tre
FIA a unui proiect referitor la
înfiin]area unui Centru de
Excelen]` în kartingul elec -
tric.

În cadrul programelor spor -
ti ve desf`[urate sub egida FIA
în anul 2018, a fost apreciat
deosebit proiectul Automobil
Clubului Român privind pro -
mo varea kartingului electric
(e-Kart).

În incheierea s`pt`mânii
auto mobilistice din Rusia, s-a
desf`[urat Gala Cam pi onilor
2018 în celebra cl`dire a Fi -
larmonicii din St. Petersburg,
unde au fost pre mia]i cam -
pio nii mondiali din toate
com peti]iile orga nizate de
FIA, culminând cu premierea
campionilor For mulei 1.

n n R E D A C } I AR E D A C } I A

Ü
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ACR international

La invita]ia condu -
cerii Automobil Clu -
bu lui Român, la ju -
m` tatea lunii octom -
brie 2018, Asocia]ia
noastr` a onorat vi -
zita Secretarului Ge -
ne ral al FIA pentru
Mo  bilitate [i Turism,
dl. Andrew McKellar
[i a Pre[e dintelui FIA
Re  giunea I, dl. Tho -
mas Moller Thomsen.

Reprezentan]ii FIA
au avut con vorbiri cu
dl. Constantin Nicu -
lescu, Pre[e dintele
Au     to  mo bil Clubului
Ro mân, cu Directorul General al ACR, s-au
întâlnit cu membrii Comitetului Executiv [i
au vizitat sucursalele teritoriale ACR din Bu -
cure[ti [i Prahova, precum [i Muzeul  Tehnic
al Automobil Clubului Român din Capital`. 

Locul [i rolul ocupat de Automobil Clubul
Român în cadrul Federa]iei Interna]ionale a
Automobilului (FIA), prestigiul s`u în con -
tinu` evolu]ie de-a lungul deceniilor, sunt
relevante [i prin faptul c` Asocia]ia noas tr`
a primit, în decursul vre mii vizita a nume -

roase de lega]ii ale FIA,
la cel mai înalt nivel,
res  pectiv a Pre[edintelui
FIA [i ai FIA Regiunea I,
iar re pre  zentan]ii ACR
au fost ale[i mem bri ac -
tivi ai comisiilor de specia -
litate din FIA, crescând
ast fel valoarea inter na ]io -
nal̀ a Asocia]iei noas tre.

Problematica esen -
 ]ial` a convorbirilor, timp
de dou` zile, în cadrul vi   -
 zitei de docu mentare
spe cific` automo bilis  mu -
lui [i kar tin gului, a fost
axa t` inclusiv pe

REPREZENTAN}I  AI  F IA REPREZENTAN}I  AI  F IA 
ÎN VIZIT~ LA ACRÎN VIZIT~ LA ACR

Ü

PRIMIRE LA MUZEUL
CENTENAR AL ASOCIA}IEI

|NTÂLNIRE CU MEMBRII
COMITETULUI EXECUTIV
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ACR interna]ional

în ceea ce prive[te sprijinirea cluburilor
na ]ionale auto în ap` rarea intereselor spe -
cifice ale membrilor, în împlicarea fac torilor
na ]ionali \n diver si fi carea serviciilor des -
tinate membrilor [i altor automobili[ti, în
dez vol tarea educa]iei rutiere în rândul tu -
turor par ticipan]ilor la traficul pe arterele de
cir cula]ie, în scopul diminu`rii traumelor

uma ne [i reducerii costurilor materiale ale
aces tora.

Reprezentan]ii Federa]iei Interna]ionale a
Automobilului au apreciat baza material` [i
logistic` bogat` [i diversificat` în perma -
nen]`, conform cerin]elor moderne, de care
dispune ACR, asisten]a oferit` membrilor

asocia]iei [i celor lal]i automo -
bi li[ti, în ]ar` [i str`in`tate, în
do meniile auto, juridic, turistic
[i spor tului cu motor, pro ble -
me cu care ace[tia se con -
frunt` pe plan mondial [i a c` -
ror rezolvare ne cesit` o im pli -
care mai efi cient` a clu bu rilor
na]ionale par tenere [i, inclusiv,
a Fe dera]iei Inter na ]ionale a
Auto mobilului.

n n Georg iana Georg iana MOGAMOGA
Director  Genera l  a l  ACRDirector  Genera l  a l  ACR

Corespondent  de c lubCorespondent  de c lub
pentru F IApentru F IA

Ü

NOUT~}I LA FLOTA 
DE KARTING A ACR



9

automobilisticspor t

Clubul Diplomatic Bucu -
re[ti a g`zduit, în dup`-
amia za de 2 decembrie
2018, o „competi]ie“ de kar -
ting electric aniversar`: s`r -
b` toarea anual` 2018. 

Au fost prezen]i peste 40
de pilo]i înso]i]i de p`rin]ii
lor, de prieteni [i iubitori ai
acestui sport atât de îndr`git
în România. 

Se poate for mula întreba -
rea fireasc`: de ce la Clubul
Diplomatic, care re prezint`
o in stitu]ie de pro  tocol de
cea mai mare în`l]ime în ]a -
ra noastr`? R`spunsul îl a -
fl`m acum! 

Pentru cine nu cunoa[te
alte detalii, preciz`m c` Au -
to  mobil Clubul Român este
membru fondator al Clu -
 bului Diplomatic din anul
1929, iar în prezent este
reprezentat în Consiliul

Director al istitu]iei prin
Pre[edintele ACR, dl. Con -
stantin Niculescu care a

ono    rat prin prezen]a sa
aceas  t` s`rb`toare a kar tin -
gului ro mânesc.

A fost o atmosfer` de înal -
t` ]inut` a micilor pilo]i, fiind
îmbr`ca]i la „patru ace“,
semn c`-[i cin stesc cum se
cuvine încu nu narea efor tu -
lui depus de ei în anul 2018.
P`rin]ii [i ei, în majoritate
am bii p`rin]i, le ]i neau iso -
nul ca la un ma re bal, era de
fapt Balul Fe ricirii copiilor lor.

Înving`torii Competi]iilor
de karting din 2018 au fost
premia]i cu trofee [i alte dis -
tinc]ii deosebite, perso na li za -
te [i nu gre[im dac` vo m
spune c` to]i partici pan ]ii au
fost în ving`tori.

MOMENT DE BILAN} MOMENT DE BILAN} 
LA KARTINGUL ELECTRICLA KARTINGUL ELECTRIC

Ü

TROFEUL TRANSMISIBIL
AL FEDERA}IEI 

DE AUTOMOBILISM 
{I KARTING ACR
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Pe circuitele de karting
s-au întrecut între ei, dar la
Clu bul Diplomatic s-au jucat
îm preun` ca ni[te ade v`ra]i
prieteni, f`r` telefoane sau
tablete, manifestând o mare
pasiune pentru e-kartingul
pe care îl practic`. Se aplau -
dau între ei atunci când pe
ecran se derulau imagini din
competi]iile anului 2018. 

Ace[ti pilo]i cu vârste între
5 [i 10 ani sunt frumo[ii
no[   tri, viitorul automobilistic
al României, care cu sigu -
ran ]`, peste ani, nu vor uita
e-kartingul când vor con du -
ce automobile perfor man  te
la care nici nu ne gândim
ast`zi.

Automobil Clubul Român,
Autoritatea Sportiv` Na]io -
nal` FIA, prin Comisia de
Vehicule Electrice [i Energii
Alternative, a sprijinit des f` -

[urarea competi]iilor din
2018, cu unele din cele mai
ne poluante vehicule [i cu
perspectiva viitoare a unui
mare concurs cu auto mo bi -
le electrice.

Felicit`ri acestor talenta]i
pilo]i, mici la stat, dar mari la
fapte [i cinste p`rin]ilor care
îi sus]in!

La final, înaintea pozei de
grup, campionii anilor 2017
[i 2018 s-au fotografiat al` -
turi de Trofeul Transmi sibil,
care era la fel de înalt ca [i
ei. Se vede c` organi zatorii
Galei anuale au dorit s`-i
cin steasc` [i prin acest gest
pen tru perfor man]ele lor
deo   sebite.

Campionii sunt:
Clasa Nano WattClasa Nano Watt: 1. An -

drei Radulescu; 2. Ingrid-
Ma ria Mateescu; 3. David
Stan.

Clasa Pico WattClasa Pico Watt: 1.Albert
Ciotu; 2.Marek Solomon; 3.
Mihai Cherciu.

Clasa Micro WattClasa Micro Watt: 1. Ma -
teo Aghagianian; 2. Mihnea
Stoica; 3.Maria-Antonia Neac   -
[u.

Clasa Mini WattClasa Mini Watt: 1. Ayan
Dascalu; 2. Tristan Dela -
croix; 3. Yasmine Szilvassy.

S`rb`toarea de e-karting de
la Clubul Diplomatic a marcat
un moment unic [i prin faptul
c` înmânarea cupelor, meda -
liilor [i diplo melor înving` to ri -
lor a avut loc în Salonul de
Onoare al institu]iei, la care
au putut participa inclusiv
membri ai corpului diplo ma -
tic ata[at la ambasade [i alte
institu]ii interna]ionale acre di -
tate în România.

n n Ioan OIoan O LARULARU

Ü

automobilisticspor t



11

ACR lider al asisten]ei rutiere

Îmbun`t`]irea calit`]ii serviciilor deÎmbun`t`]irea calit`]ii serviciilor de
asisten]` rutier` a constituit o preo cu asisten]` rutier` a constituit o preo cu --
pare constant` a Automobil Clubuluipare constant` a Automobil Clubului
Român. Organiza]ia noastr` are grij` caRomân. Organiza]ia noastr` are grij` ca
fiecare membru [i automobilist s` aib`fiecare membru [i automobilist s` aib`
parte de cele mai bune servicii, avan parte de cele mai bune servicii, avan --
taje [i facilit`]i, mo bilitatea aces torataje [i facilit`]i, mo bilitatea aces tora
fiind în grija noastr`.fiind în grija noastr`.

Politica de Calitate pe care ACR a adoptat-o
la nivel organiza]ional prevede optimizarea
şi îmbun`t`ţirea permanent` a nivelului
serviciilor noastre de asisten]` rutier`, prin
concentrarea tuturor resurselor disponibile
în vederea dep`[irii a[tept`rilor membrilor
no[tri.

De asemenea, ne dorim promptitudine în
furnizarea ajutorului rutier [i stabilirea unei
rela]ii interactive cu to]i partenerii no[tri, în
vederea proiect`rii şi furniz`rii unor servicii
de calitate.

Periodic, ACR desf`[oar` ac]iuni de auto -
evaluare [i instruire a mecanicilor [i [oferilor
care asist` [i ofer` ajutor automobili[tilor. 

Ce înseamn` asta? 
Avem cele mai înalte standarde în asis -

ten]a rutier` [i depanare, punem accentul
atât pe calific`ri specifice, cât [i pe o con -
duit` potrivit` a întregului personal implicat
în furnizarea serviciilor de mobilitate.

Toate acestea ne-au ajutat, în timp, s` de -
venim liderul asisten]ei rutiere din Ro mânia,
lucru care este demonstrat [i de re în noirea,
de curând, a certificatului emis de c`tre So -
cietatea Român` pentru Asigurarea Ca lit`]ii
(SRAC), prin care se confirm` c` Automobil
Clubul Român a implementat [i men]ine un
sistem de management al ca lit`]ii, conform
standardului ISO 9001:2015, pentru „„Servi Servi --
cii de Asisten]` Rutier` [i Mobilitatecii de Asisten]` Rutier` [i Mobilitate””.

n n Al in  DROSUAl in DROSU

ACR – Garant al calit`]ii conformACR – Garant al calit`]ii conform
standardului ISO 9001:2015standardului ISO 9001:2015
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ACR IN MEMORIAM

Pre[edintele Federa]iei Interna]ionale a
Automobilului, dl. Jean Todt, de]ine
calitatea de Membru de Onoare al
Automobil Clubului Român, conferit` cu
prilejul vizitei oficiale întreprinse, în data
de 6 mai 2011, la ACR când a fost lansat`,
la Bucure[ti, Campania ”Deceniul Mondial
al Siguran]ei Rutiere 2011 – 2020”, prin
Rezolu]ie a Adun`rii Generale a ONU. 

Printr-o scrisoare personal`, dl. Jean
Todt a apreciat în mod deosebit,  cu acel
pri lej, activitatea neclintit` [i îndelungat`,
timp de 50 de ani, a domnului inginer
Constantin Niculescu, consacrat` dez -
volt`rii asocia]iei [i consolid`rii serviciilor
de siguran]` rutier`, de sport [i mo -
bilitate, fiind totodat` o voce distinct`
între autorit`]ile din România [i în
organiza]iile de profil inter na]ionale. 

Având în permanen]` ACR în orizon -
turile sale profesionale [i suflete[ti,

domnul Jean Todt a fost profund marcat
de pierderea deosebit de grea suferit` de
dl. Constantin Niculescu prin decesul
so]iei sale dna. Cornelia Niculescu [i, de[i
peste câteva zile urma s` se întâlneasc` la
Adunarea General` Anual` a Federa]iei
Interna]ionale a Automobilului, totu[i n-a
întârziat s`-i trimit` Pre[edintelui ACR un
mesaj  de con dolean]e.

Este demn de men]ionat, [i în acest
context, c` al`turi de dl. Constantin
Niculescu [i familia sa, la Bra[ov, la trista
procesiune au fost colegii din Ad minis -
tra]ia Central` ACR, reprezentan]ii su -
cursalelor jude]ene ACR [i al]i membri [i
colaboratori ai Asocia]iei.

n n R E D A C } I AR E D A C } I A

MESAJ AL ÎNALTEI  OMENIIMESAJ AL ÎNALTEI  OMENII
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Automobil Clubul Român,
în calitatea sa de Autoritate
Sportiv` Na]ional` a Fede -
ra]iei Interna]ionale a Auto -
mobilului pentru România, a
participat, la invita]ia Consiliul
judetean Mure[, la deschi -
derea oficial` a circuitului
dedicat automobilismului [i
motociclismului sportiv,
„Tran silvania Motor Ring”
construit în vecinatatea Mu -
nicipiului Târgu Mure[.

Transilvania Motor Ring este
prev`zut cu un circuit de vitez` de peste 3,5
kilometri, cu sistem de cronometraj, control
concurs şi punct
de informare, o
cl` dire central` cu
spaţii pentru ofi -
ciali şi pres`, boxe
duble, un paddock
generos pentru
concuren]i, tri bu -
ne, restaurante,
de   pozite, parc`ri,
instala]ii de ilumi -
nare [i un cicuit de
televiziune închis
dedicat supravegherii desf`[ur`rii com -
peti]iilor din pist`.

Construit pe o suprafa]` de 35 de hectare,
„Transilvania Motor Ring” se afl` între

localit`]ile Cer ghi -
zel şi Cerghid, are
o tribun` cu o ca -
pacitate de 1500
de locuri, iar pe tot
circuitul pot asista
circa 10 000 de
persoane. 
Ad min is t ra tor i i
ne-au comunicat
c` în anul 2019
sunt deja pro gra -
mate a proximativ

40 de evenimente de motor sport.
ACR salut` [i sus]ine investi]iile în motor -

sport, felicitând pe
aceast` cale autorit`]ile
locale din jude]ul Mure[
[i totodat` încu rajeaz`
tinerii [i [oferii pasiona]i
de auto mo bi lism sportiv,
s` intre în aceast` lume
spec taculoas` [i pro vo -
catoare a competi ]iilor
pe circuit.

n n IoanIoan OLARU OLARU 

Automobil  Clubul  Român Automobil  Clubul  Român 
la inaugurarea la  inaugurarea 

TRANSILVANIA MOTOR RINGTRANSILVANIA MOTOR RING
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Pilo]ii acredita]i de Automobil ClubulPilo]ii acredita]i de Automobil Clubul
Român pentru competi]i i le FIA, AlexRomân pentru competi]i i le FIA, Alex
Filip [i Florin Dorca, copilotul s`u, auFilip [i Florin Dorca, copilotul s`u, au
luat startul în Rallye International duluat startul în Rallye International du
Valais, iar punctele adunate în Elve]iaValais, iar punctele adunate în Elve]ia
au fost suficiente ca pilotul Orange s`au fost suficiente ca pilotul Orange s`
câ[tige primul titlu interna]ional dincâ[tige primul titlu interna]ional din
carier`.carier`.

Pentru Alex Filip sezonul 2018 din com -
peti ]ia interna]ional` Tour European Rally
(TER) a început la Cluj cu Transilvania Rally
[i o clasare pe locul secund în TER 2WD
Trophy. 

Înaintea etapei din Elve]ia, Alex Filip ar fi
trebuit s` ia startul [i în Rally d’Abruzzo, dar
cursa a fost anulat` din cauza unor neîn ]ele -
geri dintre organizator [i autorit`]ile locale. 

Sezonul 2018 din competi]ia european`
Tour European Rally (TER) s-a încheiat în
acest weekend pentru Alex Filip la Rallye
International du Valais. Ultima etap` a
sezonului, programat` în Elve]ia, fiind [i eta -
pa preferat` a pilotului Renault România.

„Iau startul în aceast` etap` al`turi de
Florin Dorca, iar obiectivul principal este s`
adun`m punctele necesare care s`-mi
asigure prima pozi]ie în clasamentul TER
2WD Trophy. Florin Dorca este un navigator

cu peste 100 de raliuri la activ [i sunt sigur
c` este cea mai bun` alegere pentru aceast`
etap`”, spunea Alex Filip, înaintea startului
în etapa elve]ian`.

Rallye International du Valais, desf`[urat
în perioada 18 – 20 octombrie, a avut
aproa pe 250 de kilometri, împ`r]i]i în 18
probe spe ciale. Alex Filip [i Florin Dorca au
avut un început prudent, obiectivul fiind de
a aduna mai multe puncte decât por tu -
ghezul Renato Pita, câ[tig`torul Trofeului
TER 2WD în 2017. 

„Am descoperit noi valen]e ale modelului
Renault Clio R3T [i m-am bucurat de fiecare
viraj al raliului. Configura]ia trase ului, vre -

mea favorabil` [i pei sa jele ulu -
itoare ne-au stimulat [i ne-au
f`cut s` savur`m fiecare kilo me -
tru de pro b` special`”, a spus
Alex Filip, dup` prima zi a raliului.

Ziua de sâmb`t` a decurs f`r`
incidente, iar Alex Filip [i Florin
Dorca au reu[it o serie de clas`ri
bune pe probele speciale, ceea ce
în final le-a adus punctele nece -
sare pentru a câ[tiga Trofeul TER
2WD. 

„Pentru mi ne este primul tro -
feu interna]ional [i vreau s`-l
dedic par te nerilor care ne

Alex Fi l ip  a câ[t igat  Alex F i l ip  a câ[t igat  
“Trofeul  TER 2WD 2018”“Trofeul  TER 2WD 2018”

Ü
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sunt al`turi de
atâ ]ia ani.  Acest
suc   ces m` oblig`
s` continui în com -
pe ti]ia euro pean`
[i anul viitor [i sper
s` p`strez trofeul [i
la finalul sezonului
ur m`tor. A fost un
raliu în care am
pro movat Româ -
nia, ne-am f`cut
prieteni noi [i am
savurat spe cia lit`]i
culinare lo cale. 

Am avut al`turi [i
câ]iva români care
locu iesc în can to -
nul Valais [i Vaud,
iar asta ne-a mo -
tivat [i mai mult. 

Îmi pare r`u c` nu am putut concura anul
acesta cu Bogdan Iancu, afectat de unele
problemele medicale la nivel vertebral, dar
sunt sigur c` în 2019 vom putea aniversa
deceniul care ne leag` ca echipaj cu un
succes cel pu]in la fel de mare”, a spus Alex
Filip, la finalul raliului.

Chiar dac` Alex Filip este noul campion în
TER 2WD Trophy, sezonul continu` [i dup`
etapa din Elve]ia. |n noiembrie va participa
la o etap` demonstrativ`, iar în decembrie
are loc tradi]ionalul turneu Orange store,
acolo unde publicul poate descoperi ma[ina

de curse [i afla mai multe despre echipa de
raliu. 

„A fost un an intens cu un final frumos. Le
mul]umesc înc` o dat` tuturor parte nerilor
[i abia a[tept noile provoc`ri din 2019.
Mul]umesc echipei tehnice Turbo tehnics
care nea pus la dispozi]ie [i anul acesta o
ma [in` preg`tit` exem plar”, a mai ad`ugat
Alex Filip.

ACR este Auto ritatea Sportiv` Na ]ional` [i
este lider \n asisten]a rutier` din România [i
promotor al si gu ran]ei [i educa]iei rutiere. 

Datorit` expe rien]ei de peste 100 de ani
\n automobilism, dedicat` mem -
brilor s`i, organiza]ia este preg`tit`
s` intervin` [i s` rezolve toate
situa]iile de asisten]` rutier`, in -
diferent c` este vorba de depanarea
sau trac tarea auto mo bi lului, con -
siliere juri dic` sau infor ma]ii de
c`l`torie \n ]ar` sau str` in`tate. 

Credem c` fiecare automo bilist
sau motociclist trebuie s` be ne fi -
cieze de asisten]` rutier` certifi cat`
[i responsabil`.

n n IoanIoan OLARUOLARU

Ü
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Cea mai grea Cea mai grea 
[i cea mai [i cea mai 

spectaculoas` etap` spectaculoas` etap` 
din acest andin acest an

La final de campionat, dup` [ase etape de
succes în Capital` [i în ]ar`,
GT Auto Club Sportiv [i ACR
au organizat Cursa Campi -
onilor, o încununare a efor -
turilor unui întreg sezon de
competi]ie. 

Gazda evenimentului, Sa -
lonul Auto Bucureşti &
Acce sorii 2018, ne-a pus la
dispozi]ie un spa]iu foarte
generos în cadrul com -
plexului expo zi]ional Rom -
expo, unde pilo]ii [i-au pu -
tut demon stra m`iestria [i
abilit`]ile la volan în cele
mai dificile [i variate con -
di]ii de concurs: ploaie,
semiuscat [i uscat. 

Un joc al nervilor, so li -
cit`ri extreme, cu ie[iri în
decor, derapaje controlate
[i vi teze ame]itoare, au
con stituit ingredientele
unui spectacol total. 

Invitatul evenimentului,
multiplul cam pion na]ional
în Campionatul de Vitez`
pe Traseu Montan, Lucian
R`du], cu bolidul s`u,
Mitsubishi Lancer Evo 8, a
reu[it sa ]in` publicul cu
sufletul la gur`, executând

trasee de mare precizie la viteze incredibile.
Demonstra]ii remarcabile a oferit [i Horia
Ioan Gheorghe, multiplu campion na]ional
în Campionatul de \ndemânare Auto [i în
cel de Vitez` pe Traseu Montan, la grupa A2. 

O apari]ie inedit` a fost Iulian Pavel din
Br`ila. Concurând cu o Dacia 1310, ma[in`
modificat` de el integral, cu motor de Audi,

FINALA FINALA INTERNATIONAL INTERNATIONAL 
AUTOTEST CHALLENGEAUTOTEST CHALLENGE
CURSA CAMPIONILORCURSA CAMPIONILOR

automobilisticspor t
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1,8 turbo de 300 CP [i trac]iune integral`, a
reu[it s` se fac` remarcat prin stilul de con -
ducere extrem de spectaculos, fiind aclamat
la scen` deschis` de spectatori. 

Diferen]ele de timp foarte mici, de ordinul
zecimilor de secund`, au dat farmec în -
trecerii [i au stabilit clasamentul astfel:
ll Cel mai bun timp al zilei, 00:54:23,Cel mai bun timp al zilei, 00:54:23,

a fost ob]inut de pite[teanul Mihaia fost ob]inut de pite[teanul Mihai
{urubariu{urubariu

O p e nO p e n

o locul 1, Mihai {urubariu, 00:54:23 
o locul 2, Lucian R`du], 00:54:85 
o locul 3, Alexandru Ionescu, 00:55:15 

nn Juniori, clasa 1Juniori, clasa 1 (vârste între 8 [i 14
ani), s-a impus bucure[teanul Alexandru
Talianu, urmat de Andrei Nicolovici, din
Drobeta Turnul Severin; 

nn Juniori, clasa 2Juniori, clasa 2 (vârste între 14 [i 18
ani), a învins bucure[teanul Vlad George
Hâncu, pe locurile doi [i trei clasându-se
bucure[tenii Bogdan Anghelea [i Daniel
Nicolae Ene; 

nn Debutan]i, clasa 1Debutan]i, clasa 1 (D1), a învins bu -
cure[teanul Bogdan Constantin, pe locurile
doi [i trei clasându-se bucure[tenii, Bogdan
Ion Mojilian [i Mihai Dendyuk; 

nn Debutan]i, clasa 2Debutan]i, clasa 2 (D2), a învins
bucure[teanul Andrei Ignat, urmat de Adiel
Stan, tot din Bucure[ti, [i Drago[ Bizoi, din
Râmnicu Vâlcea; 

nn Avansa]i, clasa 1Avansa]i, clasa 1 (A1), s-a impus
pite[ teanul Mihai {urubariu, urmat de
bucure[tenii Cristian Dr`gan [i Alexandru
Ionescu; 

nn Avansa]i, clasa 2Avansa]i, clasa 2 (A2), a învins
bucure[teanul Alexandru Mihi[, urmat de
Mihai Alexandrescu din Bucure[ti [i Bogdan
Ion`[cu] din Drobeta Turnu-Severin; 

nn Avansa]i, clasa 3Avansa]i, clasa 3 (A3), s-au clasat trei
bucure[teni, locul 1, Firic` Ciprian, locul 2,
Bogdan Vasile [i locul 3, C`t`lin B`lcescu; 

nn Avansa]i, clasa 4 (A4), pe locul 1 s-a
im pus Mihai Ovidiu Ponea, din Mioveni,
urmat de bucure[tenii Mihai Ioni]` [i Daniel
Stoian; 

nn ModificateModificate (M), s-a impus pite[teanul
Mihai {urubariu, urmat de bucure[tenii
Lucian R`du] [i Alexandru Ionescu; 

nn Femina Femina (F), s-a impus bucu re[teanca
Monica Andra Popescu, urmat` îndea proa -
pe de {tefania Cre]u, de asemena din
Bucure[ti.

n Teodor GHEORGHE

automobilisticspor t
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La cele cinci etape orga -
nizate de-a lungul anului la
Satu Mare, Carei [i Baia Ma -
re au fost înscri[I, în total,
115 concuren]i din mai mul -
te jude]e ale României, chiar
[i din str`in`tate. 

Au intrat în concurs la di -
ferite clase, iar majoritatea
dintre ei s-au înscris [i la ca -
te goria Open.

Campionul din 2018 la
Open este s`tm`reanul Flo -
rin {tecka. 

Cu dou` victorii de etap`
[i trei clas`ri pe locul 2,
Florin a acumulat 96 punc -
te [i a fost urmat de Attila
Nagy cu 61 de puncte.

Dar iat` cei mai buni din -
tre cei mai buni în anul 2018:

J u n i o r iJ u n i o r i ::
Locul 1 – Balazs Pintye

(Satu Mare); 
Locul 2 – Natalia Iocsak

(Livada);
Locul 3 – Dominik Balog

(Satu Mare). 
Total participan]i: 8.

Debutan] iDebutan] i ;;
Clasa 1:Clasa 1:
1 – Zoltan Vas (Carei); 
2 – Janos Abraham (M` -

d`ra[); 
3 – Bogdan Mezei (Ora dea); 
Total par ticipan]i: 7.

Clasa 2:Clasa 2:
1 – Alexandru Samoil`

(Baia Mare);
2 – Ervin Petras (Satu Ma -

re); 
3 – Marius Sopoian (Se -

ini). 
Total partici pan]i: 16.

Avansa] iAvansa] i ::
ll Clasa 1: 1 – Mihai Ve -

zen dan (Satu Mare), 2 –
Ferenc Kui (Satu Mare), 3 –
Zsig mond Dobrai (Sântion). 

Total par tici pan]i: 7.
ll Clasa 2: 1 – Attila Nagy

(Baia Mare), 2 – Eduard Go -
bel (Baia Mare), 3 – Kasza
Szilard (Satu Mare). 

Total participan]i: 6.
ll Clasa 3: 1 – Florin

{tecka (Satu Mare), 2 –
Emeric Gindele (Carei), 3 –
Cristian Heredea (Sânmar -
tin). 

Total participan]i: 17.
ll Clasa 4: 1 – Marius An -

dor (Baia Mare), 2 – Istvan
Beko (Cluj-Napo ca), 3 –
Robert Szabo (Zal`u). 

To tal partipan]i: 9.
ll Open: 1 – Florin {tecka

(Satu Mare), 2 – Attila Nagy
(Baia Mare), 3 – Emerich
Gin dele (Carei). 

Total parti ci pan]i: 43.

Campionatul  Interna] ional  Campionatul  Interna] ional  
de Ral ly  Spr intde Ral ly  Spr int

Gala Campioni lor  2018Gala Campioni lor  2018

automobilisticspor t

Edi]ia a 13-a a Campionatului Interna]ional de Rally Sprint,Edi]ia a 13-a a Campionatului Interna]ional de Rally Sprint,
organizat de Sucursala ACR Satu Mare, a ajuns la final. La Poligonulorganizat de Sucursala ACR Satu Mare, a ajuns la final. La Poligonul
ACR Satu Mare s-a organizat ultima etap` din anul 2018. Iar dup`ACR Satu Mare s-a organizat ultima etap` din anul 2018. Iar dup`
desf`[urarea ultimei runde a urmat tradi]ionala festivitate dedesf`[urarea ultimei runde a urmat tradi]ionala festivitate de
premiere, în care cei mai buni au urcat pe podium, au primitpremiere, în care cei mai buni au urcat pe podium, au primit
diplome, cupe, medalii [i diferite premii din partea sponsorilor.diplome, cupe, medalii [i diferite premii din partea sponsorilor.
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„A fost un an greu, dar fru -
mos cu multe automobile
de concurs noi [i r`sturn`ri
de situa ]ie. Pe viitor invit ti -
nerii s` participe, ori s` se
antreneze. Decât s` ri[te pe
str`zi, mai bine-[i descarc`
adrena lina la acest cam pio -
nat”, spune Florin {tecka.

„Niciodat` nu o s` uit c`
am înce put aici, la Poligo nul
ACR din Satu Mare [i sunt
foarte mândr`”, declar`,
prin tre altele, tân` ra Natalia
Iocsak, cea care a trecut la
un alt nivel [i particip` acum
la concursuri na]io nale [i
eu  ropene de drift.

Campionatul In terna]ional
de Rally Sprint a fost or -
ganizat de ACR Satu Mare,
CS Rider’s Satu Mare, Pri -
m`ria [i Con siliul Local Satu
Mare, Cen trul Cultural G.M.
Zamfi rescu, Direc]ia Jude -
]ea n` pentru Sport [i Tineret
Satu Mare.

Se aduc mul]umiri tuturor
celor care au contribuit la
buna desf`[urare a campio -
natului [i sponsorilor, prin -
tre ei Media Print, Sport Ma -
nia, Milan SRL.

Informa]ia Zilei [i In -
forma ]ia TV au fost par -
tenerii media ai acestui
eveniment.

n n Seletye Se letye DAVIDDAVID
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interna]onalACR

De-alungul timpului am primit foarteDe-alungul timpului am primit foarte
multe întreb`ri despre multe întreb`ri despre Carnetul de Tre Carnetul de Tre --
cere prin Vam`cere prin Vam`, cunoscut [i sub de nu , cunoscut [i sub de nu --
mi rea de mi rea de Carnet de Passages en Doua Carnet de Passages en Doua --
nene (CPD). (CPD). 

În continuare, vom l`muri câteva as În continuare, vom l`muri câteva as --
pecte cu privire la acesta.pecte cu privire la acesta.

Carnetul de Trecere prin Vam` CPD sau Carnet
de Passage en Douane este documentul vamal
interna]ional care faciliteaz` admiterea temporar`
a autovehiculelor pe teritoriul unui stat. 

Carnetul constituie o ga -
ran]ie interna]ional` pen -
tru plata taxelor vamale în
]`rile care recunosc acest
document, în cazul auto -
vehicululelor aflate tem -
porar pe teritoriile ]`rilor
respective, pentru care,
ast fel, nu mai trebuie achi -
tate taxe va male.

CPD este utilizat în ca -
drul Conven]iilor vamale
ale Organi za]iei Na]iunilor
Unite din 1954 [i 1956,
care reglementeaz` im -
por tul temporar al vehiculelor rutiere private [i
comerciale. 

De asemenea, CPD face parte din Conven]ia de
la Istanbul din 1990, administrat` de Organiza]ia
Mondial` a V`milor. Persoanele care î[i import`
tem porar vehiculele în ]`rile în care sunt necesare
carnete trebuie s` accepte respectarea legilor [i re -
glement`rilor din ]ara respectiv`, în special con -
di]iile de import temporar.

În urm`toarele state este acceptat Carnet de Pa -
ssa ge en Douane (Carnet de Trecere prin Vam`):

AFRICAAFRICA
Botswana, Buthan, Burkina Faso, Camerun, Re -

publica Central African`, Chad, Ciskei, Comoros,
Congo, Egipt, Gabon, Ghana, Guinea-Bissau,
Coasta de Filde[, Kenya, Lesotho, Libia,

Madagascar, Malawi, Mali, Mauritania, Namibia,
Niger, Senegal, Soma lia, Africa de Sud, Swaziland,
Tanzania, Togo, Uganda, Zimbabwe.

A M E R I C AA M E R I C A
Argentina, Canada, Chile, Colombia, Costa Rica,

Ecuador, Paraguay, Peru, Trinidad & Tobago, Uru -
guay, Venezuela.

ASIA [ i  ORIENTUL APROPIATASIA [ i  ORIENTUL APROPIAT
Bangladesh, India, Indonesia, Iran, Iraq, Japonia,

Iordania, Kuwait, Liban, Malayesia, Oman, Pakis -
tan, Qatar, Singapore, Sri Lanka, Syria, Emiratele

Arabe Unite, Myanmar,
Nepal.

EUROPAEUROPA
Belgia, Danemarca,

Fin lan da, Grecia, Italia,
Turcia.

OCEANIAOCEANIA
Australia, Noua Zee -

land`.

V` rug`m s` re]ine]i
c` lista cu ]`rile de mai sus
poate suferi modific`ri da -

torit` unor schim b`ri care pot ap`rea în legisla]ia
acestor state. 

În Turcia CPD-ul este foarte folositor pentru au -
tocare, vehicule care transport` autovehicule ava -
riate sau defecte, etc. În Belgia, Danemarca, Fin -
landa [i Grecia, Carnetul de Trecere prin Vam`
CPD (Carnet de Passage en Douane) este solicitat
pentru anumite categorii de vehicule, precum ve -
hi culele de curse, ambulan]e etc.

Automobil Clubul Român elibereaz` Automobil Clubul Român elibereaz` Car Car --
netul de Trecere prin Vam`netul de Trecere prin Vam` CPD CPD p r i np r i n
sucursa le le  propr i isucursa le le  propr i i ..

Pentru a ob]ine informa]ii despre elibe ra Pentru a ob]ine informa]ii despre elibe ra --
rea unui Carnet de Trecere prin Vam` CPDrea unui Carnet de Trecere prin Vam` CPD
ne pute]i contacta la adresa de e-mailne pute]i contacta la adresa de e-mail
a c r @ a c r . r o .a c r @ a c r . r o .

CE ESTECE ESTE
CARNETUL DE TRECERE PRIN VAM~!CARNETUL DE TRECERE PRIN VAM~!

(Carnet de Passage en Douane) 
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EuroNCAPEuroNCAP este un program
mondial de eva luare a gradului
de siguran]` a autovehiculelor,
sprijinit de Federa]ia Inter na -
]ional` a Automo bilului (FIA), iar
testele tehnice sunt des f`[urate
de c`tre cluburile membre FIA. 

Automobil Clubul Român, în
calitatea sa de membru FIA, spri -
jin` acest program de siguran]`
în trafic [i recomand` auto mo -
bili[tilor s` ia în considerare
rezultatele testelor EuroNCAPEuroNCAP
în alegerea unui automobil,
pen tru c` acestea sunt un ele -
ment deosebit de im -
portant pentru sigu -
ran]a, atât a persoa -
nelor din automobil,
cât [i a celorlal]i par -
ticipan]i la trafic.

Dintre autovehicu -
lele testate EuroNCAPEuroNCAP
în 2018, iat` cele trei
ca re au ob]inut locul 1:

1. Mercedes-BenzMercedes-Benz
A-ClassA-Class, un exemplar
re mar cabil în rândul auto vehi -
culelor mici de familie [i cel mai

bun rezultat din acest an;

2. Lexus ESLexus ES, cel
mai bun în ca -
tegoria auto v hicule
de familie mari;

3. HyundaiHyundai
NEXO NEXO cel mai sigur
dintre auto mobilele
Off-Road.

Lexus ES a ob -
]inut [i noul premiu
EuroNCAP EuroNCAP pentru
cel mai performant

au tomobil hibrid sau electric în
sezonul de testare a siguran]ei
din 2018.

În acest an s-a desf`[urat,
pen tru prima dat` la Euro NCAPEuro NCAP
[i testarea tehnologiei auto -
vehiculelor autonome. 

În timp ce sistemele de con -
ducere asistate aduc beneficii de
siguran]` [i comoditate, auto -
matizarea complet` este de -
parte de a fi solu]ia de moment.

siguran]` auto

EuroNCAPEuroNCAP ne informeaz`:ne informeaz`:
CELE MAI SIGURE AUTOMOBILE CELE MAI SIGURE AUTOMOBILE 

ALE ANULUI 2018ALE ANULUI 2018
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mediuluip ro tec ] ia  

Avem tendin]a s` ne uit`m doar la ce se
întâmpl` în ]ara noastr` legat de evolu]ia
pie]ei auto, mai ales a pie]ei automobilelor
electrice. 

Din ce în ce mai mul]i produc`tori auto î[i
concentreaz` investi]iile în aceast` direc]ie. 

Dac` în anul 2017 s-a dep`[it 1 milion de
automobile electrice vândute, pentru 2018
se a[teapt` ca aceast` cifr` s` dep`[easc`
1,8 milioane de unit`]i vândute în întreaga
lume. 

Cea mai mare cre[tere în vânz`ri o are, în
continuare, China, în 2018 având o cre[tere
cu 70% a vânz`rilor fa]` de anul precedent. 

Subven]iile na]ionale [i locale ale Chinei
pentru achizi]ia vehiculelor electrice se
înscriu printre cele mai mari din lume,

reducând preocup`rile consumatorilor cu
privire la costul ini]ial relativ ridicat. La
lansarea vânz`rilor au contribuit, desigur,
cre[terea infrastructurii punctelor de în c`r -
care [i a diminu`rilor taxelor (mici sau
inexis tente) pentru automobilele electrice.

Pia]a automobilelor electrice din Europa a
crescut cu aproape 40% în perioada 2017-
2018, de[i a plecat de la un num`r mic de
vanzari. 

O varietate de factori au contribuit la
aceast` cre[tere, precum modificarea legis -
la]iei în domeniul automobilelor cu motoare
diesel dar [i cre[terea interesului clien]ilor
pentru segmentul electric. O mare parte din
noul ritm regional a ap`rut în Germania,
unde pia]a s-a dublat. Aceast` ]ar` este în

Pia]a mondial` a vehiculelorPia]a mondial` a vehiculelor
electrice este ampl` [i în cre[tereelectrice este ampl` [i în cre[tere
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prezent cea de-a doua pia]` auto electric`
din Europa, fiind depa[it` doar de Norvegia.

Cu o cre[tere de 27%, SUA r`mâne în ur -
ma Chinei [i a Uniunii Europene, deoa rece
pre]urile la combustibili se men]in sc`zute,
reducând avantajele costurilor de exploatare
ale automobilelor electrice. 

A gen ]ia SUA pentru Protec]ia Mediului a
anun]at recent c` va revizui standardele
existente privind emisiile mai ales a ve -
hiculelor (stabilite de administra]ia ante rioa -
r`), ceea ce presupune ca autove hiculele [i,
mai ales camioanele u[oare, s` medieze pâ -
n` la 50 de mile pe galon pân` în 2025. 

Înc` nu este clar cum vor ar`ta noile
standarde, dar reglement`rile sau termenul
pentru adoptarea lor vor fi pro babil relaxate.

Cu toate acestea, California [i alte 12 state
americane sunt determinate s` men]in`
standarde mai drastice de poluare a aerului
fa]` de cele ale guvernului federal.

În ceea ce prive[te India, nou intrat` în
lumea automobilelor electrice, atât cererea
pe pia]` cât [i dinamica industriei, se afl`
într-o faz` incipient`: rata de adoptare este

mai mic` de 1%, iar produc`torii de echi -
pamente originale de abia încep s` lanseze
modele electrice. 

În aceste condi]ii guvernul lor a elaborat o
nou` politic` fis cal` pentru a încuraja vân -
z`rile auto mobilelor electrice, strategie por -
nit` din faptul c` consumatorii sunt în spe -
cial din administra]iile locale [i com paniile
private, iar India nu are aproape nicio
infrastructur` de înc`rcare.                

Este important de sublinat c` vehiculele
elec trice au înregistrat progrese semni -
ficative în mai multe regiuni geografice [i
]`ri, odat` cu cre[terea cererii [i a pro duc -
]iei, pia]a are un trend ascendent. 

Privind în perspectiv`, pe pia]a mondial` a
vehiculelor electrice se constat` confluen]a
ac]iunilor guvernamentale, în sensul inte -
resului pro duc`torilor priva]i de echipa -
mente originale, ca [i a clien]ilor [i fur -
nizorilor acestui seg ment de pia]` pân` la
în ceputul anului 2020. 

n n Mihai  }U}U Mihai  }U}U 
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Este bine s` [ti]i c`, odat` ce deveni]iEste bine s` [ti]i c`, odat` ce deveni]i
membru în clubul nostru, în c`l`toriilemembru în clubul nostru, în c`l`toriile
cu automobilul ave]i un prie ten aproacu automobilul ave]i un prie ten aproa--
pe. Descoperi]i câteva dintre noile lo ca pe. Descoperi]i câteva dintre noile lo ca --
]ii pe care le pute]i vizita [i hotelurile la]ii pe care le pute]i vizita [i hotelurile la

care ave]i discount, în bro[ura de reducare ave]i discount, în bro[ura de redu--
ceri ACR. ceri ACR. 

Pleci la drum al`turi de ACR, prime[tiPleci la drum al`turi de ACR, prime[ti
dis count doar prezentând cardul dedis count doar prezentând cardul de
mem bru al clubului.mem bru al clubului.

C~L~TORII {I VACAN}E CU ACRC~L~TORII {I VACAN}E CU ACR
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