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www.acr.ro [i poa te fi acce-
sat` gratuit.
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ed i to r ia lau to tu r i sm

Este demn de relevat c` scopul înfiin]`rii Automobil
Clubului Român, stipulat în primul articol al Statutului adop-
tat de Adunarea General` din 5 aprilie 1904, acela de a „gru-
pa partizanii automobilismului pentru ap`rarea intereselor [i
drepturilor lor [i de a procura toate înlesnirile [i toate avan-
tajele posibile membrilor s`i“, s-a p`strat neschimbat pân`
ast`zi. Acest obiectiv programatic a generat con[tiin]a valo-
rilor de cultur` [i civiliza]ie pe care le-a reprezentat noul mod
de locomo]ie [i a libert`]ii de mi[care, la începutul unui secol
care avea s` înregistreze cele mai fascinante descoperiri [i
progrese tehnologice din istoria umanit`]ii.

Aderarea Automobil Clubului Român la Asocia]ia Interna-
]ional` a Automobil Cluburilor Recunoscute, cu sediul la
Paris (ast`zi FIA), înc` de la înfiin]area acestui organism
mondial, în septembrie 1904, a însemnat conferirea unei
dimensiuni interna]ionale activit`]ii ACR, reprezentan]ii s`i
fiind ale[i, în mai multe mandate, în structurile sale de con-
ducere, regionale [i centrale. 

Locul [i rolul ocupat de Automobil Clubul Român în
cadrul Federa]iei Interna]ionale a Automobilului, prestigiul
s`u în continu` evolu]ie, de-a lungul deceniilor, a determinat
forul mondial s` încredin]eze asocia]iei noastre organizarea,
la Bucure[ti, a unor congrese, adun`ri plenare, grupuri de
lucru, seminarii interna]ionale ale FIA [i AIT, s` acorde pu-
terea sportiv` pentru automobilism [i karting. Totodat`, ACR
a participat, an de an, la toate adun`rile generale ale FIA, ca
[i la celelalte reuniuni de lucru ale acesteia. 

Este deosebit de relevant faptul c`, Automobil Clubul Ro-
mân, a primit, în decursul vremii, vizita a numeroase dele-
ga]ii ale FIA [i AIT pentru documentare specific` automobi-
lismului. S-a constituit ca o onoare, nu în ultimul rând, faptul
c`, dup` evenimentele post decembriste din România, Auto-
mobil Clubul Român a fost onorat cu trei vizite oficiale, la cel
mai înalt nivel, ale Pre[edin]ilor Federa]iei Interna]ionale a
Automobilului (1994, 2004 [i 2011).

Automobil Clubul Român a lansat, în luna septembrie
2010, în Cetatea Marii Uniri de la Alba Iulia, Campania Mon-
dial` „MAKE CARS GREEN”, ini]iat` de Federa]ia Interna]io-
nal` a Automobilului, campanie care se sus]ine [i în prezent
la nivelul întregului teritoriu na]ional, constituind o alt` expre-

sie edificatoare a racord`rii ACR la marile evenimente [i im-
perative mondiale promovate de forul interna]ional al
automobili[tilor.

Vizita oficial` de la 6 mai 2011 a Pre[edintelui FIA, dl. Jean
Todt, [i a marii actri]e de nivel mondial, Michelle Yeoh,
Ambasador Global al Siguran]ei Rutiere, s-a constituit ca un
Eveniment deosebit pentru Automobil Clubul Român [i
pentru întreaga mi[care automobilistic` din ]ara noastr`. A
fost prefa]at`, astfel, în mod excep]ional [i cu valoare de
unicat, prin participarea liderului mondial al automobilis-
mului, lansarea în România  a „DECENIULUI MONDIAL AL
SIGURAN}EI RUTIERE 2011 – 2020” în care Automobil Clu-
bul Român, ca membru al Federa]iei Interna]ionale a Auto-
mobilului, reprezint` unul din actorii principali, în ]ara noas-
tr`,  ai îndeplinirii obiectivelor stabilite de Organiza]ia Na-
]iunilor Unite. Putem aprecia c` Federa]ia Interna]ional` a
Automobilului, Pre[edintele s`u, prin ini]ierea acestei ac]iuni
de larg` rezonan]`, la scara întregii planete, înscrie una din
cele mai str`lucite pagini din istoria sa contemporan` închi-
nate salv`rii vie]ii, transform`rii traficului rutier de pretutin-
deni într-un spa]iu de civiliza]ie, de încredere [i apropiere
dintre oameni.

Iat` ra]iunile adânci care au stat la baza deciziei Comi-
tetului Executiv al ACR de a conferi, potrivit unei tradi]ii secu-
lare, înaltul Titlu de „Membru de Onoare al Automobil Clu-
bului Român” [i „Insignei de Aur ACR”, Pre[edintelui Fede-
ra]iei Interna]ionale a Automobilului, Domnului Jean Todt.

Anul 2011 semnific` [i alte direc]ii de implicare a ACR,
care au o rezonan]` interna]ional` deosebit`. Men]ion`m, de
exemplu, dezvoltarea programului de parteneriat cu socie-
tatea multina]ional` ARC Transistance pentru asigurarea
asisten]ei rutiere în România pentru membrii cluburilor
automobilistice din cele peste 150 de ]`ri afiliate la FIA, prin
pachete de servicii diferen]iate. La rândul lor, membrii ACR
beneficiaz` de asisten]` rutier` [i alte servicii complexe în
str`in`tate, pe toate continentele, având în vedere c` ace[tia,
ca membrii ai unui club na]ional, beneficiaz`, ca într-o mare
familie, de statutul de membru a peste 150 de cluburi
automobilistice partenere din întreaga lume din sistemul
Federa]iei Interna]ionale a Automobilului.

AAAAUUUUTTTTOOOOMMMMOOOOBBBBIIIILLLL    CCCCLLLLUUUUBBBBUUUULLLL    RRRROOOOMMMMÂÂÂÂNNNN,,,,
UUUUNNNN    BBBBRRRRAAAANNNNDDDD    IIIINNNNTTTTEEEERRRRNNNNAAAA}}}}IIIIOOOONNNNAAAALLLL

CCoonnssttaanntt iinn  NNIICCUULLEESSCCUUCCoonnssttaanntt iinn  NNIICCUULLEESSCCUU
PPrree[[eeddiinnttee llee  AAuuttoommoobbii ll   CClluubbuulluuii   RRoommâânnPPrree[[eeddiinnttee llee  AAuuttoommoobbii ll   CClluubbuulluuii   RRoommâânn



A.C.R. UN AMFITRION
SECULAR REDUTABIL

Prezint` o semnifica]ie cu valoare istoric`, atât
istoriografic`, cât [i în orizonturile asociative ale
automobilismului na]ional [i mondial, o radiogra-
fie, fie chiar selectiv` în acest domeniu. S` apel`m,

a[adar, la un recurs în dimensiunea sa secular`. În
anul 1914, Alte]a Sa Principele Ferdinand [i
Principesa Maria, ale Familiei Regale din România
primesc înaltul titlu de membrii de onoare ai ACR,
conferindu-li-se [i calitatea de Pre[edin]i de
Onoare ai ACR. În anul 1924, Principele Carol, ca
Pre[edinte al „Comisiei Sportive” a ACR, fiind în
perspectiva timpului însc`unat ca Rege al
României, viziteaz` în mai multe rânduri

oaspe]i de seam`

De-a lungul existen]ei sale seculare, Automobil Clubul Român a fost onorat prin vizite la
re[edin]a sa de numeroase [i mari personalit`]i din România [i de rang interna]ional. Înfiin]at
înc` de la începutul secolului XX, printre primele 10 cluburi automobilistice din Europa [i
printre primele 14 cluburi auto din lume, Automobil Clubul Român s-a bucurat de un imens
prestigiu, iar de-a lungul deceniilor s-a identificat printre cele mai renumite prezen]e în
Societatea Civil` din România, precum [i în rândul unor organiza]ii profesionale, culturale [i
sportive din Europa [i din întreaga lumea, inclusiv în Federa]ia Interna]ional` a Automobilului
[i Alian]ei Interna]ionale de Turism.

Ampla lucrare „Cronica Centenarului“ ne st` m`rturie cu generozitate în aceast` privin]`. 

AACCRR  --  LLiiddeerr  ddee  ppiiaa]]`̀  \\nn  aassiisstteenn]]aa
rruuttiieerr`̀  ddiinn  RRoommâânniiaa
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ACR. În 1925, Generalul Alexandru Averescu, fost
prim-ministru al României, a fost oaspetele
asocia]iei, când i s-a conferit titlul de membru de
onoare al Clubului. În 1969, cu prilejul Congresului
al III-lea al AIT, organizat la Bucure[ti sub auspiciile
ACR, clubul nostru prime[te vizita Pre[edintelui
Congresului, domnul Victor de Page, [ef al Diviziei
de Afaceri Centrale al Consiliului Europei. În anul
1971, Automobil Clubul Român prime[te vizita
Pre[edintelui ADAC, domnul Hans Bretz, iar în anul
1973 vizita Secretarului General al FIA, domnul

Jean-Jaques Freville. În
1979, ACR prime[te
vizita Pre[edintelui AIT,
Regiunea I, domnul
Marc Eyroilles, care or-
ganizeaz` la ACR „Sap-
t`mâna de lucru” edi]ia
a 5-a. Cu prilejul S`rb`-
toririi a 90 de ani de
existen]`, Automobil
Clubul Român a fost
onorat de prezen]a Pre-
[edintelui FIA, domnul
Max Mosley, [i a Pre-
[edintelui AIT, Regiu-
nea I, domnul Paul
Nouwen. În anul 2003,
înscriind un arc de timp
de peste o jum`tate de
secol, M. S. Regele

Mihai viziteaz` ACR, la împlinirea a 99 de ani a
Asocia]iei. În acela[i an, domnul Yvon Leon,
pre[edintele Comisiei Mondiale de Karting a FIA, a
efectuat o vizit` de câteva zile la ACR. La
s`rb`torirea Centenarului ACR, în anul 2004,
printre invita]ii de onoare ai Automobil Clubului
Român s-au situat Pre[edintele FIA, Max Mosley,
Pre[edintele României, Ion Iliescu, Pre[edintele
Senatului României, Nicolae V`c`roiu, precum [i
pre[edin]i ai numeroase cluburi automo-
bilistice din Europa.

PPrriimmiirree  llaa  CCaammeerraa  DDeeppuuttaa]]iilloorr  aa  PPaarrllaammeennttuulluuii  RRoommâânniieeii
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PRE{EDINTELE JEAN TODT:
O PREZEN}~ DE ONOARE
LA A.C.R.

Data de 6 mai 2011, la
orele dimine]ii, Pre[edin-
tele nou ales al Federa]iei
Interna]ionale a Automobi-
lului, Jean Todt, aterizeaz`
pe Aeroportul Interna]ional
„Henri Coand`” din Bucu-
re[ti, pentru a vizita Auto-
mobil Clubul Român, o-
norându-[i astfel, invita]ia
lansat` în acest sens, chiar
dup` finalul Congresului
FIA din 2009, de Pre[e-
dintele ACR, domnul Con-
stantin Niculescu.

Vizita Pre[edintelui FIA la
ACR a constituit un eveni-
ment de excep]ie, cel pu]in
din patru considerente esen-
]iale:

PPrriimmoo:: a reprezentat a treia vizit` a unui Pre-
[edinte al Federa]iei Interna]ionale a Automobilu-
lui la ACR, începând cu 1994 (1994, 2004 [i
respectiv 2011), înscriindu-se ca o performan]` în
plenul rela]iilor interna]ionale ale Asocia]iei
noastre, având în vedere c` în structura FIA exist`
peste 150 de cluburi automobilistice na]ionale, de
pe toate continentele;

SSeeccuunnddoo:: vizita la ACR are loc în momentul în
care, în toate ]`rile lumii, adic` la 11 mai 2011, s-a
lansat „Deceniul Mondial al Siguran]ei Rutiere
2011 - 2020”, prin Rezolu]ie a Adun`rii Generale
ONU, promovat` din ini]iativa excep]ional` a
Pre[edintelui FIA, domnul Jean Todt, având ca ]int`
epocal` salvarea a 5 milioane de vie]i omene[ti pe
arterele rutiere. Aceast` Campanie Mondial` a fost
lansat` la Bucure[ti, sub auspiciile ACR, la 11 mai
a.c., cu un mesaj din partea Pre[edintelui FIA. 

TTeerrttiioo:: Pre[edintele FIA, Jean Todt, reprezint` o
personalitate marcant` interna]ional`, atât în
imperiul mondial al constructorilor de automobile,
cât [i în imperiul competi]iilor automobilistice din
sistemul FIA. În anul 2002 domnia sa a fost numit
„Commendatore della Republica Italiana”, în 2004
a primit „Titlul Onorific în inginerie de la Universi-
tatea din Floren]a”, în 2006 a primit titlul de „Cava-
ler al Malaieziei Dato Seris”, iar în 2007 a fost ridi-
cat la rangul de „Mare Ofi]er al Legiunii de Onoare”
din Fran]a. În 2009 a fost ales ca Pre[edinte al
Federa]iei Interna]ionale a Automobilului.

QQuuaattrroo:: din suita protocolar` prezent` la ACR a
f`cut parte, de asemenea, ca invitat de onoare,
celebra actri]` Michelle Yeoh, de]in`toarea din
2007 a prestigiosului trofeu „Cavaler al Ordinului
Francez al Legiunii de Onoare”, pentru
contribu]iile aduse culturii interna]ionale, �

PPrree[[eeddiinntteellee  FFIIAA  vviizziittâânndd  
PPaallaattuull  PPaarrllaammeennttuulluuii

||nnttââllnniirree  llaa  MMiinniisstteerruull  AAffaacceerriilloorr  EExxtteerrnnee  
ccuu  MMiinniissttrruull  TTeeooddoorr  BBaaccoonnsscchhii
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precum [i calit`]ii oficiale
de „Ambasador Global al
Siguran]ei Rutiere”. Mi-
chelle Yeoh a fost onorat`,
de asemenea, cu nume-
roase distinc]ii [i titluri, în
]ara natal`, Malaiezia.

AUTOMOBIL
CLUBUL
ROMÂN, 
LA EL ACAS~

Programul vizitei oficia-
le a Pre[edintelui FIA,
rezervat de Automobil
Clubul Român a pus în
lumin` brendul s`u edifi-

cat în cei 107 ani împlini]i la 5 aprilie 2011,
locul s`u de prestigiu în Societatea Civil` din
România, precum [i la nivelul organelor legiu-
itoare [i guvernamentale ale ]`rii.

Pre[edintele FIA, domnul Jean Todt, a avut o
ampl` întrevedere la Parlamentul României pe
problematica aplic`rii Rezolu]iei ONU privind
Deceniul Mondial al Siguran]ei Rutiere 2011 –
2020 cu Valeriu {tefan Zgonea, Vicepre[e-
dintele Camerei Deputa]ilor, precum [i cu de-
puta]ii Victor Ponta [i Rodica Nassar, care au
oferit totodat` un dejun în onoarea Pre[e-
dintelui Federa]iei Interna]ionale a Automobi-

lului [i a oficialit`]ilor FIA care l-au
înso]it în România. Pre[edintele FIA
a fost invitat s` viziteze Palatul
Parlamentului, evaluat în „Cartea
Recordurilor Guinness” ca cea mai
mare cl`dire administrativ` pentru
uz civil ca suprafa]` din lume.

Pre[edintele FIA a avut o întâlnire
cu Ministrul Afacerilor Externe,
domnul Teodor Baconschi pe am-
pla problematic` a automobilis-
mului mondial [i responsabilit`]ilor
ce revin organiza]iilor guvernamen-
tale [i neguvernamentale din
toate ]`rile în asigurarea

VViizziitt`̀  llaa  MMuuzzeeuull  CCeenntteennaarruulluuii  AACCRR

PPrree[[eeddiinntteellee  FFIIAA  sseemmnneeaazz`̀  
\\nn CCaarrtteeaa  ddee  AAuurr  aa  AACCRR

MMiicchheellllee  YYeeoohh,,  
sseemmnnâânndd  \\nn CCaarrtteeaa  ddee  AAuurr  aa  AACCRR  
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circula]iei pe drumurile publice, reducerii acciden-
telor rutiere [i costurilor imense ca urmare a
reintegr`rii sociale a victimelor acestora. 

În cadrul programului vizitei, Pre[edintele FIA, [i
doamna Michelle Yeoh, împreun` cu Pre[edintele
ACR au t`iat panglica inaugural` a noii flote ACR
2011 de asisten]` rutier`, constituit` din 15 plat-
forme auto marca
IVECO Daily, lan-
sat` pe arterele ru-
tiere cu prilejul
deschiderii „Dece-
niul Mondial al Si-
guran]ei Rutiere
2011 - 2020”, de-
clarat de ONU din
ini]iativa domnului
Jean Todt. 

De asemenea,
Pre[edintele FIA a
vizitat Muzeul Cen-
tenar al ACR ame-
najat la sediul Aso-
cia]iei, prezentând
un interes deosebit
fa]` de documen-
tele istoriografice [i
iconografice care
atest` existen]a [i
sincronizarea isto-
riei sale, cu exis-
ten]a deja cente-
nar` a FIA.

JEAN
TODT,
MEMBRU 
DE
ONOARE 
AL A.C.R.

De-a lungul isto-
riei sale de peste
107 ani, Automobil
Clubul Român a
îmbinat în mod
str`lucit dimensiu-
nea sa na]ional` cu
dimensiunea sa in-
terna]ional`, pre-
cum [i caracterul
s`u de club elitist cu
larga accesibilitate a
au tomob i l i [ t i l o r
spre valorile sale
pragmatice asocia-

tive. Imediat dup` înfiin]area sa, dar mai ales dup`
recunoa[terea calit`]ii sale de „persoan` moral`”
prin Legea cu articol unic din ianuarie 1909, pro-
mulgat` de Regele Carol I, Automobil Clubul
Român acord` titlul de MEMBRU DE
ONOARE unor mari personalit`]i ale ]`rii �

VViizziitt`̀  llaa  sseeddiiuull  cceennttrraall  aall  AACCRR

CCoonnffeerriirreeaa  \\nnaallttuulluuii  
ttiittlluu  ddee  „„MMEEMMBBRRUU DDEE OONNOOAARREE  AALL AACCRR““
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noastre, începând cu Principele Ferdinand, Princi-
pesa Maria, Ministrul de Interne, Ministrul Lucr`-
rilor Publice, Ministrul Industriei [i Comer]ului, Pre-
fectul Poli]iei Capitalei etc. 

Acest titlu de onoare este acordat, totodat`, unor
personalit`]i regale din Grecia, Croa]ia, Slovenia,
Serbia etc. Aceast` voca]ie de deschidere a clubu-
lui spre cele mai mari personalit`]i politice,
[tiin]ifice [i culturale ale timpului a avut un recurs
semnificativ, mai ales dup` evenimentele post-de-
cembriste din 1989, criteriul esen]ial fiind valoarea
neperisabil` a acestor personalit`]i [i implicarea în
problematica automobilismului na]ional [i inter-
na]ional. O astfel de personalitate a constituit-o

Max Mosley, c`ruia, în anul 1994, prezent la s`r-
b`torirea împlinirii a 90 de ani de la înfiin]area
ACR, i s-a conferit calitatea de Membru de Onoare

al ACR, placheta jubiliar` [i Diploma
de Onoare consacrate evenimentului.

Potrivit acestei tradi]ii, care întrune[-
te, iat`, peste un secol, Comitetul Exe-
cutiv al ACR, în cadrul unei reuniuni
oficiale consacrate vizitei oficiale a Pre-
[edintelui FIA la Automobil Clubul Ro-
mân, a conferit domnului Jean Todt
înaltul titlu de Membru de Onoare al
ACR [i Insigna de Aur ACR, ca un omagiu
adus personalit`]ii sale interna]ionale
[i ca promotor al „Deceniului Mondial
al Siguran]ei Rutiere 2011 – 2020”.

Printr-o scrisoare personal`, adre-
sat` Pre[edintelui ACR, domnul Jean
Todt a ]inut s` mul]umeasc` pentru
calda primire [i ospitalitatea deosebit`
de care s-a bucurat în cadrul vizitei
efectuate la Automobil Clubul Român,
precum [i Comitetului Executiv pentru
conferirea titlului de Membru de Onoa-
re al ACR [i pentru care se simte foarte
onorat.     

II ll iiee  GGAABBRRAAII ll iiee  GGAABBRRAA �
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A devenit o tradi]ie a ultimilor
ani ca „Ziua Automobilistului” de
la 5 aprilie s` fie s`rb`torit` în
Salonul de Recep]ii al Clubului
Diplomatic Bucure[ti. Acest fapt,
cu rezonan]e deosebite pentru
automobili[tii români, nu este

întâmpl`tor. Automobil Clubul
Român a fost, în anul 1929, unul
din cei doi marcan]i membrii
fondatori, la rang de institu]ii, ai
„Cercului de Sporturi B`neasa”
(Country Club), cu denumirea
actual` de Clubul Diplomatic.

Printre personalit`]ile vremii, în-
scrise în analele clubului, ca
membrii fondatori putem re]ine
pe prin]ul Nicolae Ion Ghica,
prin]ul Grigore Cantacuzino [i
al]ii care erau [i membrii fon-
datori ai ACR, precum [i I. M.
Mitilineu, Pre[edintele ACR, Jean
C`m`r`[escu, Secretarul General
al ACR, George Asan, vicepre[e-
dinte al ACR. Inaugurarea
„Country Club” a fost onorat`, în
1929, de prezen]a Regelui Ferdi-
nand.

A devenit, de asemenea, o
tradi]ie, ca S`rb`toarea „Zilei
Automobilistului” s` fie asociat`
cu un alt eveniment redutabil. În
anul 2010, cu acest prilej, a avut
loc Simpozionul organizat sub
auspiciile ACR, cu participare
na]ional`, „Deceniul Mondial al
Siguran]ei Rutiere 2011 – 2020”,
înscriindu-se ca prima ac]iune
din România dup` rezolu]ia ONU
din 2 martie 2010 privind insti-
tuirea unui program mondial, în
dimensiunea unui deceniu,
de reducere a accidentelor

2011even iment  
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rutiere [i a pierderilor de vie]i
omene[ti rezultate din acestea.

Marcarea oficial` a Zilei Auto-
mobilistului 2011 a avut loc tot la
Clubul Diplomatic Bucure[ti [i,
potrivit tradi]iei, a fost asociat` cu
un eveniment unic în activitatea
Automobil Clubului Român:
avanpremiera lans`rii în sistemul
de asisten]` auto [i ajutorului
rutier a unei flote noi de 15
autoplatforme auto, marca
IVECO DAILY, dotate cu ultima
genera]ie de echipamente spe-
ciale pentru depanarea [i tran-
sportul autovehiculelor avariate.
Cele 15 autoplatforme noi vor
completa flotele existente în
prezent în toate filialele, la
rândul lor înnoite, în ultimii ani
cu o serie de platforme auto noi.

Noua flot` auto de depanare [i
transport a autovehiculelor ava-

riate în accidentele rutiere va
consolida statutul actual al ACR
de LIDER DE PIA}~ AL ASISTEN-
}EI RUTIERE DIN ROMÂNIA.
Dup` informa]iile pe care le
de]inem, prezint` o valoare de

unicat în sistemul cluburilor auto
din FIA lansarea unei flote de
asemenea anvergur` de depa-
nare [i transport  a autovehicu-
lelor avariate în accidentele ru-
tiere, înainte de 11 mai 2011, zi

în care, potrivit Rezolu]iei
ONU, era prev`zut`
lansarea, în toate ]`rile, a
„Deceniului Mondial al
Siguran]ei Rutiere 2011
– 2020”, în accep]iunea
unei campanii interna-
]ionale desf`[urat` în
toate ]`rile în scopul
reducerii dramelor uma-
ne de pe [osea [i a
uria[elor costuri econo-
mice cauzate de aceste
tragedii ale circula]iei pe
drumurile publice.

II ll iiee  GGAABBRRAAII ll iiee  GGAABBRRAA �



Ziua de 11 mai 2011 a c`p`tat o
valoare emblematic`. 

În aceast` zi a fost lansat, în toate
]`rile, potrivit Rezolu]iei Adun`rii Generale a ONU,
DECENIUL MONDIAL AL SIGURAN}EI RUTIERE
2011 – 2020. 

În România, acest eveniment a avut loc în Parcul
Izvor din zona Parlamentului, prin organizarea unei
festivit`]i oficiale, sub egida unor institu]ii guver-
namentale, ale Societ`]ii Civile, reprezentan]ilor
Organiza]iei Mondiale a S`n`t`]ii [i Federa]iei
Interna]ionale a Drumurilor.

Ca fapt istoric cunoscut [i recunoscut, ideea unei
ac]iuni de anvergur`, pe plan mondial [i în di-
mensiunea unui deceniu, [i-a g`sit sorgintea, în
noiembrie 2009, la Summit-ul interministerial de la
Moscova, care s-a bucurat de o larg` participare

interna]ional`, inclusiv a numeroase cluburi na]io-
nale automobilistice. Cu acest prilej, Pre[edintele
Federa]iei Interna]ionale a Automobilului, ca invitat
de onoare, a lansat, la nici o lun` de zile de la
alegerea sa în aceast` demnitate a FIA, conceptul
„Deceniului Mondial al Siguran]ei Rutiere 2011 –
2020”, care a fost însu[it de Organiza]ia Na]iunilor
Unite prin Rezolu]ia Adun`rii sale Generale din 2
martie 2010. 

Este demn de relevat faptul c`, Automobil Clubul
Român a fost prima institu]ie din România care, în
6 aprilie 2010, a organizat un Simpozion Na]ional
cu o larg` participare de factori [i personalit`]i cu
responsabilit`]i în domeniu, intitulat „Deceniul

Mondial al Siguran]ei Rutiere
2011-2020”. 

Acest Simpozion Na]ional a
prefigurat principalele orizonturi
ale siguran]ei rutiere în ]ara
noastr`, având un mesaj al prio-
rit`]ilor de ac]iune c`tre princi-
palele institu]ii na]ionale: Parla-
ment, Guvern, organiza]ii ale So-
ciet`]ii Civile cu responsabilit`]i
în domeniu, în baza Rezolu]iei
Organiza]iei Na]iunilor Unite.

Exist`, se poate spune, ade-
seori, o coinciden]` în consu-
marea unor mari evenimente [i
fenomene social-politice ale
lunii [i, la fel, se poate afirma c`
nimic nu este întâmpl`tor în lu-
mea aceasta, pe care o vremuim
cu to]ii. O atest` [i faptul
c` Pre[edintele Federa]iei

2011even iment
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Interna]ionale a Automobilului, domnul Jean Todt,
care a ini]iat [i sus]inut pe plan mondial aceast`
ac]iune, cu caracter de unicat [i de o valoare
deosebit`, pe care istoria o va consemna cu si-
guran]` în analele sale din domeniul siguran]ei
rutiere, s` se afle la Bucure[ti, la invita]ia ACR, [i s`
adreseze un MESAJ cu prilejul lans`rii „Deceniului
Mondial al Siguran]ei Rutiere 2011 – 2020”. 

Totodat`, la Conferin]a de pres` sus]inut` cu ti-
tlu de excep]ie, la sediul central al Automobil Clu-
bului Român, consacrat` problematicii interna-
]ionale a siguran]ei rutiere, Pre[edintele FIA a rei-
terat responsabilitatea guvernelor tuturor ]`rilor în
reducerea traumelor din traficul rutier, care deter-
min`, în medie anual, decesul a peste 1,3 milioane
de persoane [i peste 50 de milioane de accidenta]i
grav, precum [i costuri economice globale de peste
500 miliarde de dolari SUA.

Automobil Clubul Român s-a constituit ca factor
principal de ini]iativ` [i de sus]inere în lansarea la
Bucure[ti, la 11 mai 2011, a campaniei mondiale
de siguran]` rutier` glo-
bal`, împreun` cu Inspec-
toratul General al Poli]iei
Române [i alte institu]ii
na]ionale cu responsabilit`-
]i în acest domeniu funda-
mental al existen]ei umane
pe mapamond. 

}inta principal` a Cam-
paniei, în deceniul 2011 –
2020, o reprezint` salvarea
a peste 5 milioane de vie]i
[i stoparea tendin]ei catas-
trofale, potrivit c`reia în
orizontul 2020 accidentul
rutier s` constituie a treia
cauz` a mortalit`]ii în lume,
fa]` de pozi]ia nou` pe care
o de]ine în prezent, tran-
sformându-se într-o incre-
dibil` epidemie global` cu

extindere rapid`. Mortalitatea rutier` va dep`[i,
astfel, pierderile umane cauzate de cancer, boli
cardio-vasculare [i pulmonare, precum [i de
infec]iile respiratorii.

Cu prilejul lans`rii Campaniei Mondiale a
Siguran]ei Rutiere  2011 – 2020, Automobil Clubul
Român a expus, la loc central, un „car alegoric”
pentru exprimarea pericolului accidentului rutier, o
platform` auto nou` IVECO DAILY, dintre cele 15
platforme de interven]ie în [osea în situa]ii de
urgen]`, precum [i Laboratorul Mobil de Educa]ie
Rutier` al ACR. 

De asemenea, al`turi de mesajul special dat de
Pre[edintele FIA prin intermediul posturilor de
televiziune privind obiectivele acestei campanii
mondiale, Pre[edintele ACR a deschis ciclul de
mesaje ale personalit`]ilor române date de la
tribuna oficial` a festivit`]ii din Parcul Izvor,
Bucure[ti.

II ll iiee  GGAABBRRAAII ll iiee  GGAABBRRAA �
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11..11.. Continu` Continu` PROMOPROMO--
}IILE }IILE SPECIALESPECIALE pentrupentru
membrii ACR cuprinse înmembrii ACR cuprinse în
Carnetele de Asisten]`:Carnetele de Asisten]`:
““BASIC”BASIC” , “, “PREMIUM”PREMIUM” [i[i
““SENIOR”SENIOR”. . 

22..22.. RREDUCERIEDUCERI LALA COTICOTI--
ZA}IAZA}IA anual` a membrianual` a membri--
lor ACR, dup` cum urlor ACR, dup` cum ur--
meaz`:meaz`:

�� - 50% pentru tinerii- 50% pentru tinerii
între 18 – 25 de ani;între 18 – 25 de ani;

�� - 25% pentru tinerii- 25% pentru tinerii
între 25 – 30 de ani;între 25 – 30 de ani;

�� - 10% pentru membrii ACR cu vechime în- 10% pentru membrii ACR cu vechime în
Asocia]ie mai mare de 10 ani;Asocia]ie mai mare de 10 ani;

�� - 10% pentru membrii ACR pensionari;- 10% pentru membrii ACR pensionari;
�� - 15% pentru fiecare membru al familiei,- 15% pentru fiecare membru al familiei,

nou înscris în ACR (nou înscris în ACR (VOUCHER FAMILIVOUCHER FAMILIALAL););
�� – 10% pentru fiecare membru nou adus– 10% pentru fiecare membru nou adus

în Asocia]ie de c`tre un membru ACR vechiîn Asocia]ie de c`tre un membru ACR vechi
((BONUS SPECIALBONUS SPECIAL).).

33..33.. Servicii [i echipamente auto cu Servicii [i echipamente auto cu PRE}PRE}
REDUSREDUS pentru membrii ACR:pentru membrii ACR:

�� Opel România – ofert` special` pentruOpel România – ofert` special` pentru
membrii ACR în achizi]ionarea mai multormembrii ACR în achizi]ionarea mai multor
modele; modele; 

�� Compania BOSCH România – REDUCERICompania BOSCH România – REDUCERI
DE 10% atât la manoper`, cât [i la piese deDE 10% atât la manoper`, cât [i la piese de
schimb, în cele peste 60 de service-uri autoschimb, în cele peste 60 de service-uri auto
distribuite în toate zonele ]`rii;distribuite în toate zonele ]`rii;

�� PROGRAME DE TIP DEPROGRAME DE TIP DE--
FENSIVE DRIVING, FENSIVE DRIVING, de perfecde perfec--

]ionare a conducerii auto pentru categoriile B]ionare a conducerii auto pentru categoriile B
[i C, care \n anul 2011 vor fi amplificate \n[i C, care \n anul 2011 vor fi amplificate \n

toate filialele ACR undetoate filialele ACR unde
exist` solicit`ri din parteaexist` solicit`ri din partea
unor companii careunor companii care de]inde]in
flote de transport auto; flote de transport auto; 

�� CARANDA – 10% REDUCARANDA – 10% REDU--
CERE pentru achizi]ionareaCERE pentru achizi]ionarea

acumulatorilor autoacumulatorilor auto

44..44.. Programul mondial deProgramul mondial de
discount-uri exclusiv pendiscount-uri exclusiv pen--
tru membrii ACR - Showtru membrii ACR - Show
your Card.your Card.

55..55.. Avantaje oferite de Avantaje oferite de BAZA TURISTIC~BAZA TURISTIC~
PROPRIEPROPRIE prin tarife preferen]iale pentruprin tarife preferen]iale pentru
membrii ACR:membrii ACR:
�� Hotelul plutitor ACR din Delta Dun`rii,Hotelul plutitor ACR din Delta Dun`rii,

pentru croaziere [i sejururi în mirifica rezerpentru croaziere [i sejururi în mirifica rezer--
va]ie, unicat \n Europava]ie, unicat \n Europa
�� Hotelurile ACR Nehoiu – jude]ul Buz`u,Hotelurile ACR Nehoiu – jude]ul Buz`u,

Alba Iulia – jude]ul Alba, Ol`ne[ti – jude]ulAlba Iulia – jude]ul Alba, Ol`ne[ti – jude]ul
Vâlcea.Vâlcea.

66..66.. Turism ACR în parteneriat cu agen]iiTurism ACR în parteneriat cu agen]ii
turistice specializate în ]ar` [i str`in`tate.turistice specializate în ]ar` [i str`in`tate.

77..77.. UNIT~}I DE SERVICE AUTO, SIGURAN}AUNIT~}I DE SERVICE AUTO, SIGURAN}A
CIRCULA}IEI, ITP CIRCULA}IEI, ITP etc. \n localit`]i [i zone undeetc. \n localit`]i [i zone unde
ACR nu dispune de loca]ii proprii, sau \nACR nu dispune de loca]ii proprii, sau \n
situa]ii când volumul de interven]ii ACRsitua]ii când volumul de interven]ii ACR
solicit` sistemul solicit` sistemul PARTENER ACR.PARTENER ACR.

FF lloorr iinn  JJUUMMUUGG~~  FF lloorr iinn  JJUUMMUUGG~~  ��

principalul capital umanmembr i i  ACR

SSEERRVVIICCII II ,,   AAVVAANNTTAAJJEE  SSEERRVVIICCII II ,,   AAVVAANNTTAAJJEE  
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zileinouta tea

Ast`zi, în societatea modern`, timpul se
deruleaz` în cu totul alte valori fa]` de deceniile
anterioare. Automobili[tii sunt poate cei mai expu[i
schimb`rilor de ritm [i de consecin]e ale noului
timp prin care ne vremuim existen]a, atât vitezei
prin care parcurg spa]iul pe arterele de circula]ie,
pe care [i-l admi-
nistreaz` prin pro-
pria pedal` de acce-
lera]ie, cât [i prin
timpul social pe care
nu-l poate ignora. 

Tocmai de aceea
Automobil Clubul
Român investe[te în
solu]ii, de cele mai
multe ori originale,
pentru punerea la
dispozi]ia membrilor
s`i servicii [i facilit`]i
care s` conduc` la
economisirea tim-
pului propriu al fie-
c`ruia.

{i, a[a cum bine
se cunoa[te, filiala
jude]ean` ACR [i
agen]ia teritorial` ofer` [ansa pentru membrii ACR
[i al]i automobili[ti de a-[i folosi eficient timpul de
care dispun. 

Noul serviciu care va fi lansat în curând, acela al
vânz`rii ROVINIETEI, menit` s` ateste achitarea
tarifului de utilizare a re]elei de drumuri na]ionale
din România, ofer`, de asemenea, al`turi de alte
zeci [i zeci de servicii, [ansa economisirii de timp.

Tariful de utilizare a rovinietei este structurat în
func]ie de durata de utilizare a re]elei de drumuri
na]ionale din România : o zi, 7 zile, 30 de zile, 90
de zile, 12 luni. Aceast` durat` de utilizare
cuprinde deopotriv` durata de parcurs, precum [i

durata de sta]ionare. Este important de asemenea,
faptul c` reglement`rile de utilizare a rovinietei
precizeaz` c` pentru turisme [i pentru vehiculele
de transport marf` cu masa total` maxim` auto-
rizat` mai mic` sau egal` cu 3,5 tone, durata
minim` pentru care se poate achita tariful de

utilizare a rovinietei este de 7 zile. Nu este lipsit de
importan]` nici faptul c` tariful de utilizare se
aplic` în mod nediscriminatoriu pentru utilizatorii
români [i utilizatorii str`ini. 

Este unanim cunoscut c`, potrivit reglement`rilor
legale, utilizatorilor români care folosesc re]eaua
de drumuri na]ionale din România f`r` a avea ro-
vinieta valabil` li se re]ine certificatul de înma-
triculare al vehiculului, pân` la prezentarea dovezii
de achitare a tarifului de desp`gubire conform
actelor normative în cauz`.

{{eerrbbaann  CCIIUURRTTIINN  {{eerrbbaann  CCIIUURRTTIINN  �

ROVINIETA ... LA FILIALELE ACR
Un nou serviciu pentru membri  
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Niciodat` nu se poate spune
c` revenim prea des asupra
problematicii Permisului Interna-
]ional de Conducere, având
în vedere importan]a sa în
circula]ia pe drumurile pu-
blice din str`in`tate, mai
ales în prezent când sigu-
ran]a rutier` se afl` pe
ordinea de zi a Organi-
za]iei Na]iunilor Unite în
cadrul unei Campanii
Mondiale.

Permisul Interna]ional
de Conducere, eliberat
în exclusivitate în Ro-
mânia de Automobil
Clubul Român, asigur`
o deplin` legitimitate
a circula]iei pe arte-
rele rutiere din str`-
in`tate cu automo-
bilul personal. Aces-
ta are o valabilitate
de 1 an din mo-
mentul eliber`rii,
în baza Conven]iei
de la Viena din
1968, semnat`
de ]`ri din lumea
întreag` la Con-
ferin]a ONU a-
supra Circula-
]iei Rutiere [i
se refer` la va-
liditatea per-
miselor de conducere.

Acest document interna]ional
a fost elaborat într-o nou` con-
cep]ie, începând cu luna aprilie
2011, [i este recunoscut de
organele de poli]ie din str`in`-
tate, fapt pentru care este din ce
în ce mai solicitat. Pot beneficia
de PIC doar cet`]enii români care
au domiciliul pe teritoriul Româ-
niei [i au permis de conducere
românesc, în baza c`ruia, de
altfel, este emis acest document

interna]ional. Permisul Interna-
]ional de Conducere este elabo-
rate în 7 limbi de circula]ie in-
terna]ional`, inclusiv în limbile

greac` [i arab`, fapt
ce ne

relev` cererea
mare de care se bucur`.

Pân` în prezent, zeci de mii de
membri ACR au circulat, peste
hotare, cu Permisul Interna]ional
de Conducere [i experien]a mul-
tora dintre ei ne dovede[te c`
acest document este recunoscut
[i se bucur` de încrederea orga-
nelor de poli]ie din str`in`tate,
astfel automobilistul circulând în

condi]ii de respectare a legalit`]ii
în ]ara vizitat`.

Permisele interna]ionale de
conducere se vor elibera cu res-
pectarea urm`toarelor condi]ii:

11..11.. Solicitantul trebuie s` fie
cet`]ean român,

domiciliat pe
teritoriul Ro-
mâniei [i po-
sesor al permi-
sului de condu-
cere românesc;

22..22.. Eliberarea
Permisului Inter-
na]ional de Con-
ducere se face
numai membrilor
ACR auto, personal;

33..33.. Membrii ACR
care au beneficiat de
PIC, trebuie s` se
prezinte cu Permisul
Interna]ional expirat,
în vederea eliber`rii
altuia nou la oricare din
filialele jude]ene ACR
din ]ar`;

44..44.. Se va completa
Cererea de eliberare, în-
so]it` de 2 fotografii tip
pa[aport [i xerocopia Per-
misului;

Începând din luna apri-
lie 2011, con]inutul Permi-
sului Interna]ional de Con-
ducere a fost îmbun`t`]it în
sensul unei simbolistici in-

terna]ionale recunoscute, adap-
tat` la simbolistica permiselor
na]ionale de conducere. În con-
secin]`, vechiul model de Permis
Interna]ional de Conducere a
fost retras din circula]ie.

Devine actual noul Permis
Interna]ional de Conducere.

GGeeoorrgg iiaannaa  MMOOGGAA  GGeeoorrgg iiaannaa  MMOOGGAA  �
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TURISM MODERN ÎN
BAZELE PROPRII ALE ACR

Sezonul turistic a început, [i fiecare dintre noi
c`ut` cele mai bune oferte pentru petrecerea fie [i
doar a câtorva zile de recreere, departe de
aglomera]ia [i poluarea caracteristice marilor
ora[e. Fie c` ne place mai mult la munte, sau mai
mult la mare, este evident c` este timpul s` ne
lu`m o bine meritat` vacan]` pentru reînc`rcarea
bateriilor sec`tuite de toate grijile care ne apas` pe
umeri, atât la serviciu, cât [i acas`. 

Automobil Clubul Român pune la dispozi]ia
membrilor Asocia]iei, [i altor automobili[ti dornici
de o vacan]` reu[it`, bogata sa baz` turistic`,
r`spândit` de-a lungul ]`rii, în m`sur` s` satisfac`
toate gusturile [i preten]iile în materie. 

Astfel, pute]i beneficia de momente unice în
via]` urcând la bordul Hotelului plutitor „Sfântul
Constantin” ACR din Delta Dun`rii, plecând într-o
croazier` pe canalele marelui fluviu [i în rezerva]ia
natural` unic` în lume. Ve]i avea [ansa s` admira]i
colonii întregi de pelicani, cormorani, pesc`ru[i,
lebede, ra]e etc.; s` prinde]i în lansete moruni,
crapi, cara[i, somni etc.; sau pur [i simplu s` v`
întinde]i la soare pen-
tru c` în mijlocul naturii
nimic nu v` va deranja.
Hotelul plutitor Sfântul
Constantin are o ca-
pacitate de 22 de locuri
de cazare, dispuse în
camere de câte 2 sau 3
paturi [i 2 apartamente,
toate cu du[uri [i
grupuri sanitare proprii.
Hotelul dispune de un
restaurant pentru servirea mesei,
o teras` acoperit`, iar buc`tarii
no[tri v` vor prepara bucate
tradi]ionale cu specific pesc`resc
pe care le ve]i ]ine minte toat`

via]a. Instala]ia de aer condi]ionat a Hotelului
asigur` o temperatur` pl`cut` în orice anotimp,
atât pentru relaxare, cât [i pentru reuniuni sau
workshop-uri.

În cazul în care sunte]i un împ`timit al muntelui,
v` punem la dispozi]ie Motelul ACR Nehoiu, în
zona montan` a jude]ului Buz`u, complet renovat,
situat pe DN 10, între Buz`u [i Bra[ov, [i Motelul
ACR Ol`ne[ti, situat la 18 km de Râmnicu Vâlcea,
sta]iune supranumit`, pe bun` dreptate, „Izvoarele
de Aur” pentru propriet`]ile curative ale izvoarelor
minerale care abund` în aceast` zon`. De la
Nehoiu se pot vizita M`n`stirea Ciolanu, Muzeul
de Chihlimbar, Vulcanii Noroio[i, forma]iune
geologic` declarat` monument al naturii, precum
[i Barajul Siriu, iar de la Ol`ne[ti se pot vizita

rezerva]iile naturale ad`postite de
mun]ii ce înconjoar` aceast` oaz` de
s`n`tate, precum [i bisericile [i
m`n`stirile locului, unele cu o istorie
impresionant`, de câteva secole:
Biserica Parohial` „Izvorul T`m`duirii”,
Schitul Iezer, M`n`stirea Fr`sinei etc.

În Alba Iulia, Ora[ul Marii Uniri, v`
punem la dispozi]ie un Motel complet
renovat, cu 24 de camere duble [i mai

multe apartamente, cu
restaurant [i sal` de
conferin]e, situat chiar
în centrul urbei. La doar
câteva minute de motel
ve]i putea admira ceta-
tea istoric`, locul ales
de c`tre Domnitorul
Mihai Viteazul pentru a
fi prima capital` a celor
trei provincii române[ti
unite sub sceptrul

acestuia, precum [i locul înf`ptuirii Marii Uniri de la
1 Decembrie 1918. De asemenea, tot aici v` pute]i
bucura de ospitalitatea [i generozitatea locuitorilor,
precum [i de produsele tradi]ionale ale localnicilor.

Detalii privind pachetele turistice oferite de ACR
în baza turistic` proprie pute]i ob]ine contactându-
ne la e-mail: oorrggaanniizzaarree@@aaccrr .. rroooorrggaanniizzaarree@@aaccrr .. rroo

SSeerrbbaann  SSeerrbbaann  CCIIUURRTTIINN  CCIIUURRTTIINN  �
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La începutul lunii aprilie 2011,
s-a dat startul Campionatului Est
European de Raliuri Tehnico-
Aplicative, desf`[urat în confor-
mitate cu regulamentele FIA.
Acesta înscrie ]`ri precum Polonia,
Cehia, Slovacia, Ungaria [i Ro-
mânia. Campionatul interna]ional
se afl`, deja la cea de-a XV- a
edi]ie [i se desf`[oar` în 6 etape,
atât pe traseu de zi cât [i de
noapte. Campionatul este cuprins
în Calendarul de Automobilism [i
Karting al ACR pe anul 2011.

Prima etapa a avut loc la
începutul lunii aprilie, la Praga -
Cehia, [i a aliniat la start circa 30
de echipaje, [ase dintre ele fiind
cele române[ti din mai multe
ora[e ale ]`rii (Satu Mare, Baia
Mare, Timi[oara, Br`ila). Rezul-
tatele pilo]ilor români, care au
concurat sub egida Comisiei
Na]ionale de Automobilism [i
Karting a ACR, au fost unele de
excep]ie. Cea de-a doua etap` a
avut loc în zilele de 13 - 15 mai
a.c., la Opole în Polonia. Etapa a

V-a va fi organizat` la Satu Mare,
în luna septembrie, de c`tre
Filiala ACR Satu Mare [i Clubul
Sportiv AK Riders Satu Mare.

Se premiaz` separat primii
[ase cei mai îndemânatici pilo]i
[i primii [ase din clasamentul
general (pilot-copilot), la fiecare
etap` din fiecare ]ar`. În plus se
acumuleaz` puncte, iar la final
sunt premia]i primii [ase din
aceast` edi]ie, atât la pilo]i cât [i
la general.

SSeelleettyyee  DDAAVVIIDDSSeelleettyyee  DDAAVVIIDD �

START ÎN CAMPIONATUL EST EUROPEAN
TEHNICO-APLICATIV 2011
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VIRTU}IVIRTU}I
FEMININEFEMININE
LA VOLANLA VOLAN

În perioada 3-4 iunie 2011,
Filiala ACR Hunedoara, împreun`
cu Clubul Sportiv Auto Karting
Hunedoara, vor organiza cea de-a
XV-a edi]ie, a celei mai impor-
tante competi]ii automobilistice
destinate sexului frumos: “RA-
LIUL FRUMUSE}II”, la care partici-
p` concurente din foarte multe
jude]e ale ]`rii cât [i din ]`rile ve-
cine, sub egida Campaniei „DE-
CENIUL MONDIAL AL SIGURAN-
}EI RUTIERE 2011-2020“, care a
fost lansat` oficial în România în
data de 11 mai a.c. Nici un alt
eveniment sportiv (în afar` de
gimnastic`) nu a reu[it s` impri-
me semnifica]iile acestui ora[ de
la poalele Mun]ilor Poiana Rusc`,
precum aceast` des`vâr[it` com-
peti]ie feminin`.

Raliul Frumuse]ii se desf`[oa-
r` pe traseul Deva (Casa de Cul-
tur`) - Hunedoara - Sântuhalm -
Simeria - Rapoltu Mare - Geoagiu
B`i pe o distan]` de cca. 63,7
km. cu 5 controale orare [i 3
probe speciale. Înscrierile vor
începe în data de 23 mai 2011 la
sediul ACR Deva.

A[adar, de 15 ani, Municipiul
Deva pune în valoare virtu]ile
sportive feminine dar [i un râvnit
concurs de frumuse]e, “Miss Ra-
liul Frumuse]ii”.

Premierea va avea loc la Ho-
telul “Ceres” din arhicunoscuta
sta]iune Geoagiu B`i.
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ACR [i serviciile 
de eCall

Aplicarea noilor tehnologii [i implicarea clubului
în furnizarea serviciilor telematice fac parte din
strategia de dezvoltare a ACR pentru urm`torii ani.

Derulând în prezent servicii telematice în coo-
perare cu firme de profil din Romania, Automobil
Clubul Român a participat recent, în dou` licita]ii
interna]ionale pentru furnizarea serviciilor de eCall
(Third Party eCall Service Provider).

Doi importan]i juc`tori din industria auto, doresc
s` ofere clien]ilor lor servicii de eCall, atât pentru
salvarea vie]ilor în cazul unui accident rutier, cât [i
pentru a oferi acestora servicii adi]ionale de
calitate, precum furnizarea serviciilor de asisten]`
rutier` prin simpla ap`sare a butonului de „bCall”
(breakdown call), informa]ii din trafic, posibilitatea
de a intra în leg`tur` cu call center-ul cluburilor
automobilistice din Europa, etc.

În cazul unui accident rutier, semnalul declan[at
de c`tre dispozitivul montat la bordul autovehi-
culului ajunge în call center-ul ACR, împreun` cu
informa]ii precum pozi]ia exact` a autovehicului,
marca, modelul [i num`rul de identificare al
acestuia, tipul de declan[are al alarmei, informa]ii
despre starea airbag-ului, motorului, etc.

În acela[i timp, un apel de voce ajunge în call
center-ul ACR, pentru a da posibilitatea opera-
torilor de a ob]ine mai multe informa]ii despre
incident.

Dac` persoanele care se afl` în interiorul auto-
mobilului doresc s` beneficieze de servicii de asis-
ten]` rutier` sau informa]ii, pot intra în leg`tur` cu
call center-ul ACR prin simpla ap`sare a butonului
bCall (Breakdown Call).

Automobil Clubul Român este preg`tit s` ofere,
membrilor [i partenerilor s`i, servicii de eCall [i
bCall, prin utilizarea call center-ului propriu, gra]ie
platformei telematice interna]ionale (ATP).

Totodat`, utilizarea platformei interna]ionale te-
lematice, ofer`, Automobil Clubului Român, posi-
bilitatea de a oferi membrilor s`i aplica]ii telema-
tice pentru telefoanele mobile (SMART phones),
prin simpla desc`rcare on-line a informa]iilor din
traficul interna]ional, naviga]ie GPS, monitorizare
flote, etc.

AAll iinn  AAll iinn  DDRROOSSUU  DDRROOSSUU  �



2211

Speciali[tii recomand`, în aceast`
perioada schimbarea uleiului de
motor [i a filtrului. Un ulei cu o
vâscozitate mai mare este optim
pentru sezonul cald. De asemenea,
lichidul de parbriz de iarna trebuie
înlocuit cu cel estival, mai ales ca
acesta din urm` are propriet`]i anti-
statice, antiaburire [i anticoroziune.

Verifica]i sistemul de frânare, în
spe]` lichidul de frân` din rezervor [i
completa]i, dac` este cazul, cu cel
specific automobilului dumneavoas-
tr`. Odat` cu temperaturile ridicate
rezult` un asfalt încins care are ne-
voie de anvelope speciale. Anvelo-
pele de var` au o compozi]ie diferit`
de cea a cauciucurilor de iarn` [i
ofer` aderenta optim` în
cazul temperaturilor ce de-
p`[esc 7 grade Celsius. Tot-
odat` verifica]i, periodic,
presiunea din pneuri pen-
tru a rula cât mai eficient [i
a v` bucura cât mai mult
de propriet`]ile [i capacit`-
]ile anvelopelor cu care
este echipat automobilul
dumneavoastr`.

Nu uita]i de sistemul de
r`cire, care este vital în

buna func]ionare a motorului. Un
termostat defect, care se deschide
incomplet, poate s` v` supraînc`l-
zeasc` motorul în repetate rânduri,
provocând daune
foarte costisitoare
dac` nu este înlo-
cuit la timp. Instala-
]ia de r`cire trebuie
s` fie completat` la
nivelul optim în re-
zervor [i s` fie aeri-
sit`, dac` lichidul de
r`cire a fost înlocuit.

Este necesar s`
verifica]i [i filtrul de
aer al autoturismu-
lui pentru a vedea

dac` nu este mur-
dar sau îmbâcsit.
Evita]i s` alimen-
ta]i rezervorul de
carburant pân` la
refuz [i închide]i
cu aten]ie capa-
cul acestuia. 

Pentru a v`
proteja automo-
bilul de razele
periculoase ale
soarelui, aplica]i
un strat de cear`

auto, odat` la cinci-[ase s`pt`mâni,
pentru a asigura p`strarea unui luciu
estetic al vopselei. De[i solu]iile de
cear` din comer] pot fi aplicate [i cu

o bucat` de material textil, este
recomandat s` le aplica]i cu ajutorul
unei ma[ini electrice de ceruit, care
v` poate u[ura munca.

Verifica]i sistemul de climatizare
la un service autorizat [i înc`rca]i
instala]ia cu freon dac` acest lucru
este necesar. Trebuie s` verifica]i dac`
acesta func]ioneaz` pe toate trep-
tele de vitez` [i pe întreaga gam` de
temperatur`, pentru a nu avea ne-
pl`ceri pe viitor. Odat` ce v-a]i urcat
în ma[in`, nu porni]i imediat instala-
]ia de aer condi]ionat [i, mai ales, pe
ultima treapt`, deoarece o ve]i
suprasolicita. Primul pas este deschi-
derea geamurilor - macar cele din
fa]` [i aerisirea automobilului prin
circula]ie. Dupa ce ve]i parcurge
câteva sute de metri, pute]i închide
geamurile [i porni instala]ia de aer
condi]ionat.

C`l`torii pl`cute!

FF lloorr iinn  FF lloorr iinn  JJUUMMUUGG~~JJUUMMUUGG~~ �
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LLaa  ccaapp`̀ttuull  uunnuuii  sseezzoonn  rreeccee,,  ccaarree  nnuu  ssee  mmaaii  tteerrmmiinnaa,,  aa  vveenniitt
îînn  ssffâârr[[iitt  cc`̀lldduurraa  [[ii,,  ooddaatt`̀  ccuu  eeaa,,  mmuulltt  iiuubbiitteellee  vvaaccaann]]ee..
PPrreegg`̀ttiirreeaa  aauuttoottuurriissmmuulluuii  ppeerrssoonnaall  ppeennttrruu  sseezzoonnuull  eessttiivvaall
rreepprreezziinntt`̀  uunn  ffaaccttoorr  cchheeiiee  ppeennttrruu  pprreevveenniirreeaa  eevveennttuuaalluulluuii
ddiissccoonnffoorrtt..  VV`̀  pprreezzeenntt`̀mm,,  îînn  ccoonnttiinnuuaarree,,  ccââtteevvaa  iippoossttaazzee  [[ii
„„aajjuusstt`̀rrii““,,  ddaacc`̀  eessttee  ccaazzuull..

Preg`tirea autoturismului
pentru sezonul cald






