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Datorit` dezvolt`rii specta -
culoase a Internetului [i a flu -
en]ei tot mai evidente a
cititorilor spre acest univers
informa]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
important 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
accesat` 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

La aceast` Conferin]` Na]ional` a
Automobil Clubului Român din
anul 2019, putem reconfirma ade -
v`rul c` Asocia]ia noastr` poate fi
definit`, nu doar prin cei 115 ani
de existen]`, ci mai ales prin exce -
len]a valorilor profesionale [i so -
ciale pe care le-a promovat dar [i
prin performan]ele [i împlinirile
realizate în Societatea Civil` din
România. Exprimându-ne metaforic
putem explica, de asemenea, ade -
v`rul c` ACR a reprezentat cu suc -
ces con[tiin]a treaz` a automobi -
lismului românesc [i o voce dis -
tinct` [i mereu activ` în cadrul
Federa]iei Interna]ionale a Auto -
mo bilului [i Alian]ei Interna]ionale
de Turism. 

Numitorul comun al profesiunii
de credin]` în consolidarea bran -
du-lui na]ional [i interna]ional al
ACR l-a reprezentat perfec]ionarea
activit`]ii de management la ni -
velul tuturor structurilor Asocia]iei,
în primul rând al Consiliului de
Conducere [i Comitetului Executiv,
precum [i al conduc`torilor de su -
cursale [i agen]ii teritoriale,
potrivit atribu]iilor conferite de
Statutul ACR. În pofida reper -

cursiunilor ne gative ale crizei po -
litico-economice [i reducerii ca -
lit`]ii vie]ii a întregii popula]ii din
România, Automobil Clubul Ro -
mân a reu[it s`-[i men ]in` rit -
murile de dezvoltare eco nomic`,
financiar` [i de asocia]ie. Pro -
gramele pe termen lung, mediu [i
anuale, de ac]iuni [i m`suri, au
fost îndeplinite, realizându-se
auto   fina]area tuturor activit`]ilor
Asocia]iei, în condi]iile în care
Statul român nu a contribuit în nici
un fel la sus]inerea activit`]ii noas -
tre, de[i ACR a contribuit la dez -
voltarea statului prin taxe [i coti -
za]ii, în cre[tere continu`. Este
demn de relevat c` ACR [i-a men -
]inut rolul de lider de pia]` în Ro -
mânia în sus]inerea drepturilor [i
libert`]ilor constitu]ionale ale
auto mobili[tilor în garantarea
asisten]ei rutiere [i multilaterale
pentru auto mobili[tii autohtoni [i
ai cluburilor partenere din str`i -
n`tate, din sis temul FIA [i AIT.

În acest sens, ACR [i-a dezvoltat
baza tehnic` [i organizatoric` de
ajutor rutier [i de consultan]` auto,
precum [i capacitatea de inter ven -
]ie calificat`, la solicitarea

115 ANI  DE VISE ,115 ANI  DE VISE ,
PERFORMAN}E PERFORMAN}E 
{I  ÎMPLINIRI{ I  ÎMPLINIRI
Considera]ii preliminare Considera]ii preliminare 
din Raportul Conferin]ei Na]ionaledin Raportul Conferin]ei Na]ionale

Ü
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automo bili[tilor afla]i în difi -
cultate, inclusiv prin imple men -
tarea de noi catego rii de membru
„NA }IONAL [i IN TER NA}IONAL“,
atât pentru persoa nele juridice cât
[i pentru per soa nele fizice de ]i -
n`toare de auto vehicule.

Coloana vertebral`, tehnic` [i
organizatoric` a ACR, a fost conso -
lidat` prin realiz`rile financiare ale
asocia]iei în întreaga perioad`
2014 – 2019, prin niveluri care au
dep`[it ritmurile perioadei 2009 –
2014.

Un aport considerabil la aceste
realiz`ri l-a avut [coala de [oferi
ACR în primirea tinerilor ca mem -
brii în sucursale [i agen]ii jude]ene,
exprimat` [i prin aceea c` un
num`r însemnat [i-au dobândit
carnetul de conducere auto în
[colile ACR. Putem ad`uga [i
adev`rul statistic c`, din procentul
de 30% de coduc`tori auto, pe
care îl reprezint` femeile ast`zi, în
România, un num`r însemnat [i-au
ob]inut acest permis la [colile de
[oferi ale ACR.

În domeniul preocup`rilor statu -
tare ale ACR [i de Autoritate Spor -
tiv` Na]ional` FIA, tot mai mul]i
tineri au fost atra[i [i au participat
la competi]iile automobilistice [i
de karting na]ionale [i interna ]io -
nale.

Automobil Clubul Român a exce -
lat, atât în ]ara noastr` cât [i în
str` in`tate [i prin constan]a [i
calitatea preocup`rilor de educa]ie
rutier` a tuturor participan]ilor la
traficul rutier, mai ales în rândul
copiilor [i tinerilor adolescen]i,
ceea ce este deosebit, [i de faptul
c` la Campionatele Europene de

Educa]ie Rutier` din ultimii ani
organizate de FIA, Automobil Clu -
bul Român a cucerit locuri repre -
zentative pe podiumul performan -
]ei, ca de pild` locul IV la recentul
campionat European din Ungaria,
într-o confruntare valoric` cu 22 de
cluburi auto na]ionale, foarte multe
dintre acestea cu performan]e re -
dutabile în competi]iile interna]io -
nale.

Aceste performan]e interna]io -
nale pe linia educa]iei rutiere au
fost posibile datorit` faptului c`, în
perioada 2014 – 2019 Automobil
Clubul Român a lansat mai multe
campanii pe tema siguran]ei [i
educa]iei rutiere, cum a fost Sim -
pozionul Na]ional „Salva]i Vie]ile
Copiilor“ [i concursuri în [coli cu
tematic` rutier`.

Aceste ac]iuni au fost recunos -
cute pe plan intern [i interna]ional,
ACR primind numeroase premii, iar
recenta vizit` a Pre[edintelui FIA,
reprezentant personal al Secre -
tarului General al ONU, a avut darul
de a influen]a pozitiv atitudinea
responsabililor din România în
domeniul siguran]ei rutiere.

Cu aceste gânduri [i cu un pro -
gram deosebit pentru perioada sta -
tutar` viitoare (2019 – 2024) pu -
tem s` inaugur`m o nou` etap` a
dezvolt`rii Automobil Clubului Ro -
mân.

România are dreptul [i sigur se
va realiza faptul c` Societatea Civil`
poate fi „motorul“ unui stat mo -
dern !

Ing. CONSTANTIN NICULESCU
Pre[edintele 

Automobil Clubului Român

Ü
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CONFERIN}A NA}IONAL~ ACONFERIN}A NA}IONAL~ A
AUTOMOBIL CLUBULUI  ROMAUTOMOBIL CLUBULUI  ROM ÂÂ NN

În saloanele Clubului Diplo -
matic din Bucure[ti a avut loc,
în ziua de 18 octombrie
2019, Conferin]a Na]ional` a
Automobil Clubului Român.

La lucr`rile Conferin]ei Na -
]io nale, desf`[urate într-un
spirit colegial, au luat parte
Membri de Onoare ai ACR,
delega]i ai membrilor ACR din
Sucursalele [i Agen]iile jude -
]e ne, precum [i numero[i in -
vita]i. S-a remarcat prezen]a
în cadrul activului ACR, a mai
multor fo[ti [i actuali dem -
nitari ai Statului Român.

În deschiderea Conferin]ei
Na]ionale a fost prezentat`
Scrisoarea Pre[edintelui FIA,
Domnul Jean TODT, care a
mul]umit ACR pentru vizita
efectuat` de domnia sa în
România, la data de 11 oc -
tombrie 2019.

Raportul prezentat Con -
ferin  ]ei a reliefat activitatea
deosebit` desf`[urat` de
Auto mobil Clubul Român,
care în prezent nu are nicio
datorie fa]` de ter]i, inclusiv
fa]` de Stat. Automobil Clubul
Ro mân are un bilan] favo -

rabil, iar la cei 115 ani de
existen]` se prezint` într-o
]inut` social-economic` vigu -
roas` [i la nivelul unei Aso -
cia]ii de elit` în societatea de -
mocratic` din Ro mânia. Mi[ -
carea auto mobilistic` din
România, de la în ceputul
secolului XX a înscris un eve -
ni ment deosebit, care avea s`
devin` un punct de referin]`
în istoria mondial` a sportului
cu motor. La 22 septembrie
1904 a fost orga nizat` prima
curs` de auto mobile din
România pe ruta Bu - Ü

istorie la timpul prezent
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cure[ti-Giurgiu-Bucu re[ti,
pe o distan]` de 120 km,
înscriind ]ara noastr` printre
primele 10 ]`ri din Europa [i
printre primele 14 ]`ri din
lume care au or ganizat un
concurs oficial de automo -
bilism. Tot în luna septembrie
1904, Automobil Clubul Ro -
mân a devenit membru al
Asocia]iei Inter na]ionale a
Automobil Clu burilor Recu -
nos cute, cu se diul la Paris.

În cadrul Conferin]ei Na]io -
nale a ACR a fost apreciat`, în
mod deosebit, interven]ia
verbal` a Domnului Nicolae
V~C~ROIU, înalt demnitar de
Stat, personalitate proemi -
nen t` a politicii române[ti
post decembriste [i Mem  bru
de Onoare al ACR, care a
subliniat rolul [i im por tan ]a
Asocia]iei na]io na  le a auto -
mobili[tilor în cadrul So cie -
t`]ii române[ti con  tem po -
rane. Automobil Clu bul Ro -
mân î[i aduce o contribu]ie
deosebit` în per fec]ionarea
sistemului de asisten]` rutier`
din ]ara noas tr`, men]inându-
[i po zi]ia de lider de pia]`
pentru auto mo bili[tii autoh -
toni [i str`ini.

În cadrul in terven]iilor par -

ticipan]ilor la
dezbateri au
fost re memo -
rate [i unele
perioade deo -
sebite din exis -
ten]a ACR,
inclusiv confis -
carea averii
ACR, în anul
1985, de c`tre
statul comu nist [i care a fost
retrocedat` prin Decretul nr.
85/1 fe bruarie 1990.

Participan]ii la Conferin]a
Na]ional` au ales organele
statutare de conducere ale
ACR, pentru perioada 2019 –
2024, respectiv: Consiliul de
Conducere, Comitetul Execu -
tiv, Comisia de cenzori [i
Pre[edintele Asocia]iei.

În func]ia de Pre[edinte al
ACR a fost reales, în una ni -
mitate, pentru un nou man -
dat, statutar, Domnul Con -
stantin NICULESCU.

Urmare a Conferin]ei Na -
]ionale, Automobil Clubul Ro -
mân [i Pre[edintele Con stan -
tin Niculescu au primit scrisori
de felicitare de la pre[edin]ii
cluburilor automobilistice, în
special din zona Europei.

Pre[edintele FIA, domnul

Jean Todt, în scrisoarea sa a
subliniat: „Acest nou mandat
este o recompens` pentru an -
 gajamentul t`u fa]` de ACR [i
este un semn de încredere
din partea membrilor clubu -
lui”.

În scrisorile lor, pre[edin]ii
cluburilor din Bulgaria, Dane -
marca, Germania, Bosnia-Her -
]egovina, Ungaria, Italia, Ce -
hia, Emiratele Arabe Unite, Bi -
roul FIA – Bruxelless etc, au
adus un omagiu colegial
Pre[edintelui ACR.

De asemenea, s-au primit
scrisori de felicitare de la
personalit`]i din mediul po -
litic [i social din ]ara noastr`,
precum [i de la numero[i
membri ai ACR.

Prof. univ. dr. Corina SLAFF
Director General al ACR

Ü

istorie la timpul prezent

Plenul Conferin]ei Na]ionale
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În ziua de 11 octombrie 2019, domnul
Jean Todt, Pre[edintele Federa]iei Interna -
]ionale a Automobilului (FIA) [i Repre -
zentant personal al Secretarului General
ONU pentru Siguran]a Rutier`, a efectuat o
vizit` oficial` la Bucure[ti, la invita]ia
Automobil Clubului Român.

Domnul Jean Todt a avut întrevederi la
Prim`ria General` a Municipiului Bucure[ti,

ocazie cu care i-a fost înmânat`, în cadru
oficial, „Cheia Ora[ului” Municipiului Bucu -
re[ti [i s-a discutat [i s-au pus bazele unei
posibile competi]ii de Formula E pe circuitul
din jurul Palatului Parlamentului.

În programul vizitei oficiale a înaltului
oaspete, a fost inclus` [i o întâlnire cu
domnul dr. Raed Arafat, Secretar de Stat în
Ministerul Afacerilor Interne, [eful Departa -

mentului pentru Situa]ii de Urgen]`. Pre [e -
dintele FIA a dat o înalt` apreciere activit`]ii
serviciilor de urgen]` din România, în urma
vizitei la Centrul Municipal Integrat pentru
Situa]ii de Urgen]`.

Vizita oficialului FIA a cuprins [i întâlniri cu
factorii de conducere din cadrul Ministerului
Transporturilor, unde s-au purtat discu]ii pe
tema îndeplinirii obiectivelor asumate în
cadrul „Decadei Mondiale pentru Siguran]`
Rutier` 2011 – 2020”, adoptat` prin
Rezolu]ie a ONU, dar [i despre cooptarea

Automobil Clubului Român la lucr`rile
Consiliului Interministerial de Siguran]`
Rutier`.

La ambele vizite a participat [i dl. chestor
de Poli]ie Florentin Bracea, Directorul Direc -
]iei Rutiere din cadrul Poli]iei Române.

D in nou Pre[edinte le  F IA Din nou Pre[edinte le  F IA 
în  v iz i t`  în  România la  ACRîn v iz i t`  în  România la  ACR

Ü

activitate interna]ional`

Vizit` la Ministerul Transporturilor

Întâlnire la Ministerul Afacerilor Interne
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O atrac]ie interesant` a vizitei la
Bucure[ti a domnului Jean Todt a con -

stituit-o parti ciparea acestuia la o de mon -
stra]ie de karting electric, pe care Automobil
Clubul Român, în calitatea sa de Autoritate
Sportiv` Na]ional` (ASN) pentru România, a
or ganizat-o la Clubul Diplomatic din Bucu -
re[ti, ca parte integrant` din pre ocup`rile
aso cia]iei noastre de dezvoltare a sportului
de automobilism [i karting în rândul copiilor
[i tineretului. Micii karti[ti au primit felicit`ri
[i autografe de la înaltul oaspete.

Ziua s-a încheiat cu o întâlnire a domnului
Jean Todt cu membri ai Comitetului Executiv
al ACR.

În acest context au fost prezentate Pre -
[edintelui FIA preocup`rile ACR în ceea ce
prive[te dezvoltarea [i mo dernizarea acti -

vit`]ii clubului nostru [i
modul în care co laborarea
cu FIA [i cu toate celelalte
cluburi auto din Europa,
poate contribui la îmbu -
n`t`]irea siguran]ei ru tiere
din ]ara noastr` [i la am -
plificarea motorsportului,
precum [i cre[terea pre -
zen]ei echipajelor române[ti
în competi]iile interna]io -
nale de automobilism [i
karting.

Ing. Alexandru Vasile n

Ü

activitate interna]ional`

|ntâlnire la Prim`ria Capitalei

|ntâlnire cu karti[tii ACR
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Recent, Consiliul General
al Mun. Bucure[ti a discutat
[i aprobat m`suri de re du -
cere a polu`rii atmosferei
din Capitala României.

O ac]iune salutar`, care
este în avantajul nostru al
cet`]enilor care zilnic respi -
r`m aerul poluat!

Dar, o asemenea ac]iune,
care are în ea întreg arse -
nalul de lips` a profesio na -
lismului tuturor guvernelor
postdecembriste, trebuie s`
fie analizat` în contextul
general al tuturor celor im -
plica]i.

Personal, nu prea agreez
m`surile punitive care sunt
luate fa]` de unii cet`]eni ai
Capitalei [i fa]` de acestea
a[ men]iona o serie de în -
treb`ri, care poate vor primi
eventual [i un r`spuns!

1) Dac`, luând exemplul
Bucure[tiului, toate marile
ora[e ale României vor face
poate la fel, iar posesorii

unor automobile, dintre
cele care azi sunt declarate
„po luante”, ce trebuie s`
fac` pentru a mai circula cu
ele?

2) S-a gândit cineva, de la
Protec]ia consumatorilor,
ce se întâmpl` în motorul
auto mobilului [i din ce re -
zult` poluarea?

Am mai scris [i revin spu -
nând c` pe ]eava de e[a pa -
ment ies în atmosfer` com -

pu[ii de ardere a com bus -
tibilului folosit, iar dac`
acesta este poluant, de ce
se comercializeaz` f`r` un
control sever? Automo bi le -
le folosesc o calitate de
com  bustibil, dar cine con -
tro  lea z` dac` este corect`?

3) Din m`surile luate, am
citit, poate nu o fi chiar a -
de v`rat, c` automobilele
in stitu]iilor de Stat, pot s`
po lueze aerul „cât cuprin -
de”, c` ele sunt exceptate!

Doamne, ne întoarcem la
regimul din anii 1970 – 80
când STATUL (adic` parti -
dul comunist) tr`ia în alte
reguli, nu acelea[i cu ale
noastre, cet`]enii! Nu cum -
va este o lips` de respect
fa]` de cet`]enii, pl`titori
de taxe?

4) Pentru automobilele
poluante (Euro 1, 2 3 [i
chiar 4) posesorul pl`te[te
impozit anual egal cu al
automobilelor nepoluante!

Oare este echitabil?
5) Aceste automobile

Doresc  reducerea polu`r i i !  Doresc  reducerea polu`r i i !  
Dar  . . .  nu or icum!Dar  . . .  nu or icum!

Ü

ACR [i mediul ecologic



10

po luante, în marea lor
majo ritate au intrat în ]ar`
în ultimii 20 de ani! Oare
cine le-a verificat starea
tehnic` [i cine de la Pro -
tec]ia me diului sau a con -
sumatorilor, a controlat
dac` aceste „ve rific`ri teh -
nice” au fost reale sau fic -
tive, sub influ en]a [p`gii?

6) Dac` se dore[te eli -
minarea acestor automo -
bile poluante, din trafic,
atunci de ce nu se gânde[te
cineva ca ele s` fie rechi -
zi]ionate [i s` se acorde o
desp`gubire proprietarilor,
chiar din fon durile prove -
nite din taxe [i amenzi?

7) S-a gândit cineva dac`,
proprietarul unui automobil
poluant, are un caz grav
medical, cu un copil sau cu
un alt membru al familiei,
ce trebuie s` fac` pentru a-
[i duce bolnavul la spital?
Nu s-a gândit nimeni dac`
a ceste cazuri ar putea fi
exceptate?

8) Automobilele sunt
con   struite din metale grele,
u[oare, rare [i alte mate -
riale refolosibile.

S-a gândit cineva c` poa -

te unii constructori de auto -
mobile pot fi interesa]i s` le
adune [i s` refoloseasc`
ma terialele din ele? Astfel
s-ar putea ca din r`scum -
p`rarea acestora [i din fon -
durile din taxe [i amenzi s`
rezulte o sum` care s` fie
oferit` proprietarilor de
auto  mobile ca real` desp` -
gubire! 5.000 voucere pen -
tru 500.000 automobile,
poate fi o glum`!

9) Automobilele poluea -
z`, dar sunt singurele?

Ce se întâmpl` cu alte
sur se de poluare fizic` [i
chi mic`? De unde exist`
atâta praf în Bucure[ti [i în
]ar`? Nu mai exist` ap` în
acumularea Crânga[i, c`
str`zile din Capital` nu sunt
sp`late niciodat`, nici m` -
car în jurul spitalelor, [co li -
lor sau altele asemenea!
Unde sunt folosi]i banii din
impo zi tele [i taxele noas -
tre?

Nu cumva aceast` hot` -
râre a Consiliului General al
Mun. Bucure[ti ascunde de
fapt un nou bir?

10) Se pare c` la noi se
copiaz` cu succes numai

„unele m`suri” din alte ora -
[e europene, dar de ce nu
copiem doar un ora[? Pe
vremuri se zicea c` Bucu -
re[tiul este micul Paris,
atunci de ce nu copiem ce
face municipalitatea Pari -
sului sau a Vienei, deoarece
acolo se spal` zilnic str`zile,
se adun` frunzele toamna
[i nu au o Pia]` a Consti -
tu]iei unde s` se fac` mai
mereu anivers`ri.

M` gândesc dac` Prim` -
ria încaseaz` sume frumoa -
se din închirierea acestei
pie]e [i ce face cu acei
bani?

11) În Constitu]ia Româ -
niei este stipulat faptul c`
Puterea Legiuitoare este
Par  la mentul!

Din ce cauz` aceast` pro -
blem` a polu`rii nu se dis -
cut` [i nu se hot`r`[te în
Parlament?

Acolo se poate face o
lege care s` cuprind` toate
as pectele problemei [i nu
nu mai o parte din aceasta!

Am spus: m` declar a -
dept al reducerii polu`rii,
dar s` se fac` tot posibilul
ca m` surile s` nu fie dis -
crimi natorii [i s` nu ridice
alte probleme!

M` opresc aici, deoarece
dac` a[ continua, întreb`ri
fiind mult mai numeroase,
cititorul sau poate autorit` -
]ile vor citi ce am scris „pe
diagonal`“!

Sper în reducerea polu` -
rii, dar f`cut` profesionist [i
f`r` discrimin`ri!

Ing. CONSTANTIN
NICULESCU

Pre[edintele 
Automobil Clubului

Român

Ü

ACR [i mediul ecologic
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Acum peste 60 de ani, în 1958, Nils Boh -
lin, un inginer suedez, care era angajatul uzi -
nei Volvo, [i-a pantentat o inven]ie care,
pân` ast`zi, a salvat milioane de vie]i în în -
treaga lume.

Uzina Volvo a vândut, ulterior, pantentul
centurii de siguran]` c`tre to]i constructorii
de automobile, dar primul automobil dotat
cu centur` de siguran]` a fost Volvo Amazon
în anul 1959. Deja, din anul 1963 toate
modelele produse de Volvo erau dotate cu
centuri de siguran]`.

Din datele statistice f`cute publice, reiese
c` purtarea centurii de siguran]` reduce cu
50% rata deceselor [i a r`nirilor grave în ca -
zul unui accident rutier frontal. La o vitez`
relativ mic`, de pân` la 50 km/h, per -
soanele din interiorul automobilului, care
nu folosesc centura de siguran]`, în cazul
unui impact, pot fi proiectate prin parbriz cu

o for]` de câteva zeci de ori mai mare decât
propria greutate.

Automobil Clubul Român v` recomand`
purtarea centurii de siguran]` atunci când v`
deplasa]i cu automobilul, f`r` excep]ie. To]i
pasagerii din automobil ar trebui s` poarte
acest accesoriu, mai ales c` accidentele ru -
tiere se produc f`r` nici o avertizare anti ci -
pat`. Chiar zilele trecute, un coleg al redac -
]iei noastre, care a c`l`torit cu un automobil
taxi, la o or` destul de târzie, a r`mas sur -
prins c` [oferul autoturismului respectiv nu
purta centura de siguran]`. Centura era tre -
cut` prin spatele [oferului [i prins` în brida
de jos ca s` nu porneasc` avertizarea sono -
r` a ma[inii. Când a fost întrebat „de ce nu
poart` centura” acesta a spus c` „este noap -
te [i poli]ia nu poate sa-l surprind` [i s`-i
dea amend`”. Acest r`spuns a [ocat, iar co -
legul nostru [i-a dat seama, din acest

CENTURA DE S IGURAN}~ CENTURA DE S IGURAN}~ 
A SALVAT MIL IOANE DE VIE} IA SALVAT MIL IOANE DE VIE} I

Ü

salvarea conduc`torilor auto
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test, c` foarte multe persoane poart`
centura de si guran]`, când se afl` într-un
autoturism, doar de frica amenzilor [i nu
con[tientizeaz` cu adev`rat importan]a ei.
Pute]i vedea, adeseori, la semafoare, vân z` -
tori ambula]i care încearc` s` distribuie dis -
pozitive special concepute pentru a „fenta”
senzorul de centur` al automo bi lului, iar
acest lucru nu face decât s` ne îngrijoreze.

Automobil Clubul Român a desf`[urat, în
ultimii ani, numeroase campanii de con -
[tientizare a importan]ei purt`rii centurii de
siguran]`. Din anul 2007, prin campania
Think Before You Drive, ACR a distribuit
câteva sute de mii de pliante participan]ilor
la traficul rutier, de la copii la adul]i. Ba chiar
a desf`[urat [i demonstra]ii cu un simulator
de impact care a fost prezent pe mai toate
arterele rutiere. La foarte multe evenimente
în aer liber Laboratorul Mobil de Educa]ie
Rutier` al ACR a fost prezent cu o dotare
exemplar`, unde mii de persoane s-au putut
convinge, în mod practic cu privire la im -
portan]a centurii de siguran]`. În consecin]`,

în cadrul Galei Federa]iei Interna]ionale a
Automobilului, care a avut loc, nu demult, la
Tunis, Automobil Clubul Român a ob]inut
Premiul FIA pentru Inova]ie pentru cam -
pania „#seatbeltb00bing”, privind purtarea
centurii de siguran]` în rândul femeilor
aflate la volan, iar juriul Festivalului Inter -
na]ional de la Cannes a conferit Automobil
Clubului Român trofeul „Leul de Bronz”
pentru accea[i campanie. {i, spre surprin -
derea noastr`, având în vedere dificultatea
purt`rii centurii de siguran]` de c`tre „sexul
frumos”, Consiliul pentru Combatarea Dis -
crimin`rii a propus sanc]ionarea ACR pentru
o a[a zis` discriminare de tip mediatic. Iar
ACR a pl`tit pentru ideea sa de a informa
femeile aflate la volan cât de important`
este purtarea centurii de siguran]`. Dac` pe
plan interna]ional acel spot video a avut un
impact pozitiv, în România am fost pena -
liza]i. Dar, întotdeauna, „timpul istoric”
aduce corec tu rile pozitive cerute de via]`.

Ing. Florin JUMUG~ n

Ü

salvarea conduc`torilor auto



Faptul c` România este
statul Uniunii Europene cel
mai blamat la capitolul si -
guran]` rutier` nu mai este
un secret pentru nimeni.
]ara noastr` are cel mai
mare indice de mortalitate
dintre toate statele Uniunii
Europene (96 decese rutiere
raportate la 1 milion lo -
cuitori), fapt care ne ridic`
un mare semn de întrebare
asupra siguran]ei noastre în
traficul rutier zilnic.

Zilnic, ca [i conduc`tori
auto, suntem expu[i riscului
de producere a unui acci -
dent rutier. De[i nu con -
[tientiz`m acest lucru, cu cât
perioada în care ne afl`m în
traficul rutier este mai mare,
cu atât cre[te riscul s` fim
implica]i într-un accident
rutier [i s` fim una dintre

cele 40.573 de victime (atât
cât au fost înregistrate în
anul 2018).

În acest articol ne pro -
punem s` discut`m despre
gravitatea acciden telor de
circula]ie produse în Ro -
mânia anului 2018, de falcat
pe fiecare jude] în parte.
Vom comensura gra vitatea
cu ajutorul unui indice, pe
care îl vom defini ca fiind
num`rul de decese sau
r`niri grave raportat la 100
de victime. Acest indice
arat` cât de grav este un
accident rutier din punct de
vedere al gradului de seve -
ritate al victimelor. Prin ur -
mare, dac` vom analiza
gravitatea accidentelor de
circula]ie soldate cu decese,
vom raporta num`rul de
persoane decedate în acci -

dentele rutiere la 100 vic -
time (persoane decedate +
persoane r`nite grav). Re -
zultatele sunt prezentate în
graficul din figura 1:

Dup` cum pute]i observa,
cea mai mare gravitate a
unor astfel de accidente se
întâlne[te în jude]ele SM, IL
[i BR, iar cele mai mici valori
ale acestui indice se \nre gis -
treaz` în municipiul Bu cu -
re[ti [i în jude]ele BT [i CL. 

La prima vedere, con -
cluzia noastr` ar p`rea
pu]in ciu dat`, din moment
ce în Bu cure[ti se în -
registreaz` cel mai mare
num`r de acci dente ru -
tiere din întreaga ]ar`. Cu
toate acestea, a ceste ac -
cidente nu gene reaz` un
num`r foarte mare de
victime [i, oricum, cu

Grav i ta tea acc idente lor  rut iereGrav i ta tea acc idente lor  rut iere
din Româniadin România

Ü

Fig. 1: gravitatea accidentelor de circula]ie soldate cu decese în anul 2018
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vie]ii pe [oseasa lvarea

un grad redus de severitate.
În ceea ce prive[te gravi -

tatea accidentelor rutiere
soldate cu r`niri grave, si -
tua]ia pe fiecare jude] în
parte arat` ca  în figura 2:

O concluzie cel pu]in
interesant` este legat` de
jude]ul Covasna. De[i figu -
reaz` cu o valoare redus` a
gravit`]ii în ceea ce prive[te
persoanele decedate, nu

acela[i lucru se întâmpl` cu
aceste valori atunci când
discut`m despre r`nirile gra -
ve. De asemenea, putem
afirma faptul c` jude]ul Satu
Mare este unul dintre jude -

]ele cu cele mai grave
acci dente de circu -
la]ie. Poate [i dato -
rate situ`rii arterelor
de circula]ie la in -
trarea [i ie [i rea din
]ar` pentru depla -
sarea \n str`in`tate.
Când amintim sintag -
ma „s-a pro dus un
grav accident de cir -
cula]ie” trebuie s`
luâm în calcul gradul
de severitate al victi -
melo [i num`rul total
al acestora [i nu tre -
buie s` fim influ en]a]i
de num`rul de auto -
vehicule impli cate în
astfel de accidente.

Ing. Alin DROSU 

Fig. 2: gravitatea accidentelor de circula]ie soldate cu r`niri grave în anul 2018
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FINALA 
INTERNATIONAL

AUTOTEST CHALLENGE

Aceast` ultim` etap` a campionatului, pe
acest an, a stabilit un nou record de par -
ticipare, fiind cea mai grea [i cea mai spec -
taculoas` etap` din acest an.

La final de campionat, dup` [ase etape de
succes în capital` [i în ]ar`, GT Auto Club
Sportiv [i Automobil Clubul Român au
organizat Finala INTERNATIONAL AUTOTEST
CHALLENGE, o încununare a eforturilor unui
întreg sezon competi]ional. Gazda eveni -
mentului, Complexul Expozi]ional Romexpo
Bucure[ti, ne-a pus la dispozi]ie un spa]iu
foarte generos unde pilo]ii [i-au demonstrat
m`iestria [i abilit`]ile la volan într-un traseu
foarte tehnic [i, totodat`, foarte dificil. 

Pentru prima dat` în istoria International
Autotest Challenge, am depa[it 120 de
concuren]i la start! 

Invitatul evenimentului, multiplul cam -
pion na]ional 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 manevre de
mare precizie, cu derapaje controlate, la vi -
teze ame]itoare. 

A[a cum ne-a obi[nuit, Iulian Pavel din
Br`ila, cu faimoasa lui Dacia 1310, ma[in`
modificat` de el integral, cu motor de Audi,
1,8 turbo, 300 CP [i trac]iune integral`, a
reu[it s` recâ[tige titlul Best Show, re -
marcându-se prin stilul s`u de conducere
extrem de spectaculos, aclamat la scen`
deschis` de spectatori. 

Cel care a câ[tigat deta[at cursa, ob]inând
titlul Best Time [i locul 1 în clasamentul
Open, este bucure[teanul Lucian R`du], cu
timpul de 01:02:85. 

|n continuare, diferen]ele de timp foarte
mici, de ordinul zecimilor de secund`, au
dat farmec întrecerii [i au stabilit clasa -
mentul astfel:

OpenOpen
- locul 1, Lucian R`du], 01:02:85; 
- locul 2, Mihai {urubariu, 01:05:30; 
- locul 3, Teodor Ghiold, 01:05:37.

SPORTUL CU MOTOR ACR

Ü
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La grupa Juniori:La grupa Juniori:
- clasa 1 (vârste între 8 [i 14 ani), s-a

im pus bucure[teanca Alexandra Teslovan
(13 ani), urmat` de bucure[teanul
Alexandru Cristea (13 ani) [i clujeanul Matei
P`r]il` (13 ani); 

- clasa 2 (vârste între 14 [i 18 ani), a
învins bucure[teanul Vlad George Hâncu, pe
locurile doi [i trei clasându-se bucure[ -
teanul Alexandru Talianu [i clujeanul Andrei
P`r]il`.

La grupa Debutan]i:La grupa Debutan]i:
- clasa 1 (D1), a învins bucure[teanul Bog -

dan Anghelea, urmat de câmpulungeanul
Mihai Costescu [i bucure[teanul Radu
Ungureanu;

- clasa 2 (D2), a învins bucure[teanul R`z -
van Keszek, urmat de bucure[teanul Andrei
Badea [i vâlceanul Drago[ Bîzoi.

La grupa Avansa]i:La grupa Avansa]i:
- clasa 1 (A1), s-a impus bucure[teanul

Eduard Pan`, urmat de bucure[tenii Mihai
Mateescu [i Robert Pan`;

- clasa 2 (A2), a învins pite[teanul Mihai
{urubariu, urmat de bucure[tenii Alexandru
Ionescu [i Adiel Stan;

- clasa 3 (A3), a învins pite[teanul Eusebiu
Constantin Firfiric`, urmat de bucure[tenii
Alexandru Olteanu [i Alexandru Mihi[; 

- clasa 4 (A4), pe locul 1 s-a impus bucu -
re[teanul Dorin {erban, urmat de bucu -

re[tenii Ciprian Firic` [i {tefan T`tulescu;
- clasa 5 (A5), pe locul 1 s-a impus bucu -

re[teanul Dorin {erban, urmat de bucu -
re[teanul Cristian Dr`gan [i Ovidiu Ponea
din Mioveni.

La grupa Modificate:La grupa Modificate:
- Modificate (M), s-a impus bucure[teanul

Lucian R`du], urmat de pite[teanul Mihai
{urubariu [i bucure[teanul Teodor Ghiold;

- Femina (F), s-a impus bucure[teanca
Anca Raluca Grigorescu, urmat` de pite[ -

tean ca Silvia Saraholu [i bucure[teanca Mo -
nica Andra Popescu.

Într-o atmosfer` prieteneasc` [i mult` ve -
selie, cea mai frumoas` [i inedit` premiere
a avut loc pe înserate, la lumina farurilor
ma[inilor concuren]ilor! 

Cu aceast` etap`, am încheiat un sezon
competi]ional plin de surprize [i cu o
cre[tere impresionant` în privin]a nivelului
presta]iilor [i a investi]iilor pilo]ilor în ma -
[inile de concurs. De asemenea, numarul
semnificativ mai mare al participan]ilor in
acest campionat ne confirm` calitatea or -
ganizatoric` [i, totodata, ne oblig` s` g`sim
solu]ii pentru a organiza, în viitor, competi]ii
mai atractive, mai spectaculoase [i mai
folositoare pasiona]ilor de automobilism.

Teodor Gheorghe n
Pre[edinte GT Auto 

Club Sportiv

Ü
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Exist` un proverb româ -
nesc vechi, mereu nou [i
actual, precum c` „toamna
se num`r` bobocii, [i el
cred c` poate fi perso na -
lizat afirmând c` „toamna
se num`r` campionii”. Ulti -
mul eveniment sportiv des -
f`[urat anul acesta la Cra -
iova, la începutul lunii oc -
tombrie, ne îndrept`]e[te
s` vorbim în termenii su -
perlativului. Marele Premiu
al Craiovei, organizat de
Automobil Clubul Român,
sucursala Dolj, la Centrul
Multifunc]ional Craiova, a

fost un eveniment definit
printr-un concept nou [i de
mare succes, acela al sla -
lomului.

Cei 45 de concuren]i care
s-au aliniat la startul com -
peti]iei, au venit de prin
toa te col]urile ]`rii, adic`
din Dolj, Gorj, Arge[, Mehe -
din]i, Bucure[ti, Constan]a,
Prahova, Timi[, ba chiar [i
din ]ara vecin`, Bulgaria,
care au participat [i la cele -
lalte evenimente de anul
acesta, devenindu-ne astfel
prieteni ai automobilis mu -
lui doljean.

Eveni men tul
s-a desf`[u rat
astfel: o man -
[` de recu -
noa[tere, ur -
mat` de o
man [` de an -
t r e n a m e n t ,
apoi dou`
man[e de
con curs cro -
n o m e t r a t .
Grupele au

fost acelea[i ca la compe -
ti]iile de vitez` pe traseu
montan de pân` acum, adi -
c` automobile cu motoare
pân` la 1400 cmc, cu mo -
oare între 1401 [i 1600 cmc,
cu motoare între 1601 [i
1800 cmc, cu motoare între
1801 [i 2000 cmc, cu mo -
toare între 2001 [i 3000 cmc,
cu motoare peste 3000
cmc [i motoare die sel.

Cele patru evenimente
automobilistice organizate
de noi anul acesta, pe
Dealul Bucov`]ului (dou`),
Bulze[ti [i la Centrul Multi -
func]ional Craiova, au fost
toate încununate de succes,
iar reu[itele acestora s-au
datorat echipei inimoase a
membrilor sucursalei Dolj,
care se implic`, de fiecare
dat`, la organizarea acestor
competi]ii: Gabi Opri[, Vla -
dimir Gordin, Codru] Cio -
roiu, etc.

Eugenia Ni]` n
Director ACR Dolj

UN AN ÎNCUNUNAT DE NOI VALORIUN AN ÎNCUNUNAT DE NOI VALORI
AUTOMOBIL IST ICE LA SUCURSALA ACR DOLJAUTOMOBIL IST ICE LA SUCURSALA ACR DOLJ
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În perioada 20 – 21
septembrie 2019, Sucur -
sala ACR Satu Mare, în
colaborare cu CS Auto-
Karting Rider‘s, au desf` -
[urat dou` etape ale Cam -
pionatului Est European
de îndemânare [i orien -
tare, precum [i cea de-a
35-a edi]ie a Cupei „So -
me[ Oa[”, eveni mente auto -
mobilistice care s-au bu -
cu rat, din nou, de suc ces.

Cele patru probe de
îndemânare s-au desf` [u -
rat în Poligonul ACR din
Satu Mare, atât pe timp de
noapte cât [i pe timp de zi
[i au f`cut deliciul spec ta -
torilor, mai ales c` vremea
a fost una destul de favo -
rabil`. Im portant de notat
este [i faptul c` aceast`
competi]ie s-a desf`[urat f`r` incidente, to]i
pilo]ii ajungând cu bine la fini[. 

Aceast` competi]ie interna]ional` a
cuprins [i Cupa „Some[-Oa[”, eveniment de
tradi]ie în Satu Mare, la care au luat startul
pilo]i din Baia Mare, Timi[oara, Cluj-Napoca,
Satu Mare, Br`ila, precum [i pilo]i din str`i -
n`tate (Polonia, Cehia, Ungaria [i Slovacia).

V` prezent`m câ[tig`torii din 21 sep tem -
brie 2019:
n Cupa Satu Mare (26 de piloţi, români şi

straini, la îndemânare): locul 1 – Kui Ferenc
(Satu Mare); locul 2 – Buci Milan (Slovacia
– Bra tislava); locul 3 – Lutek Marcin (Po -
lonoia – Myslowice).

n Cupa ACR-Riders (11
echipaje din Ro mânia la
orientare): locul 1 – Mihai
Neculai – Decuseara Viorel
(Br`ila), locul 2 – Dohi
Trepszker Lilla – Gageanu
Diana (Satu Mare), locul 3
– Dohi T. Gheza – Dohi T.
Zsofia (Satu Mare).

n Cupa Someş-Oaş (15
piloţi înscrişi la îndemâ -
nare): locul 1 – Kui Ferenc,
locul 2 – Mihai Neculai, lo -
cul 3 – Balogh Dominik
(Satu Mare), locul 4 – Dohi
Trepszker Lilla, locul 5 –
Dohi T. Gheza, locul 6 –
Setyar Cris tian (Timişoara).

n Campionatul Est Euro -
pean (15 piloţi înscrişi la
îndemânare): locul 1 - Buci
Milan (Bratislava), locul 2 –
Lutek Marcin (Myslo wice),

locul 3 – Krzewski Maciej (Myslo wice), locul
4 – Ciclovan Adrian (Timişoara), locul 5 –
Ro  man Magdolen (Slovacia – Ba no vce), lo -
cul 6 – Jankovici Vladimir (Lovacia – Kosice).
n Campionatul Est European (echipajele

înscrise la orientare): locul 1 – Ciclovan A -
drian – Bobu Ovidiu (Timisoara) – pentru al
doilea an consecutiv, locul 2 – Krzewski Ma -
ciej – Krzewski Mateusz (Myslowice), locul 3
– Kenyeres Miklos – Sebestyén György (Un -
ga ria – Budapesta), locul 4 – Roman Mag -
dolen jr. – Roman Magdolen (Bratislava),
locul 5 – Rusinak Peter – Rusinak Peter jr.
(Slovacia – Spisska Bela), locul 6 – Klasova
Zuzana – Klasa Martin (Cehia – Ostrava)

Anul competi]ional satm`rean 2019 se va
încheia în data de 16 noiembrie când va
avea loc ultima etap` din Campionatul In -
terna]ional ACR de Rally Sprint 2019. Con -
form tradi]iei dup` ultima etap`, se va or -
ganiza tradi]ionalul «Gala Campionilor din
Nord-Vestul României» unde se vor decerna
Cupele pentru Campioni [i Vicecampioni.

Seletye David n
Director Sucursala ACR 

Satu Mare

Campionatu l  Es t  European „CEC ORI  CUP“ 2019 Campionatu l  Es t  European „CEC ORI  CUP“ 2019 
Cupa „Some[ Oa[“  -  edi ] ia  35Cupa „Some[ Oa[“  -  edi ] ia  35
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Sub auspiciile Automobil
Clubului Român, Sucursala
Hunedoara, în colaborare
cu Consiliul Jude]ean Hu -
ne doara, a Prim`riei [i
Consiliului Local Lupeni, a
avut loc Cupa VTM „Lupeni
– Straja” 2019, în data de
20 – 21 septembrie 2019. 

Acest eveniment, devenit
deja tradi]ie, a avut la start
pilo]i din mai multe zone
ale ]`rii, iar ace[tia au putut
fi urm`ri]i în cele cinci man -
[e disputate, din care dou`
de concurs. Competi]ia a
avut toate ingredientele ne -
ce sare spre deliciul spec -
tatorilor. Pe lang` aban -
donuri [i dou` ie[iri în
decor (f`r` evenimente
deosebite), pasiona]ii au
putut vedea adev`rate bi -
juterii automobilistice, ceea
ce arat` c` vestul României
se preocup` de automo -
bilismul sportiv în cel mai
mic detaliu.

În clasamentul general
locul I a fost câştigat de
c`tre Cosmin Negril`, din
Pe troşani, urmat de Lucian

Lop`zan şi Cosmin Opri -
nesc. Pe clase şi categorii
de amatori competiţia a
fost dominat` de Ciprian
Lukaks (clasa 1), Csaba
Besenyei (clasa 2), Vlad
Z`roni (clasa 3) şi Cosmin
Oprinesc (clasa 4). La avan -
saţi clasa 2 competiţia a
fost câştigat` de Cosmin
Negril`, urmat de Lucian

Lop`zan şi Alin Laz`r, iar la
clasa 1 a câştigat Alexandru
Andreoiu, urmat de Ionuţ
Alexandru şi de juniorul
Bogdan Duma.

Festivitatea de premiere a
câ[tig`torilor a avut loc pe
terasa Montana din Sta -
]iunea Straja.

Ing. Florin JUMUG~ n

CUPA VTM „LUPENI  -  STRAJA“  2019CUPA VTM „LUPENI  -  STRAJA“  2019
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Aceast` competi]ie, aflat` la prima edi]ie,
a fost organizat` de Federa]ia Interna]ional`
a Automobilului cu sprijinul clubului
automobilistic italian (ACI) [i s-a desf`[urat
în perioada 1 – 3 noimebrie 2019, Roma
fiind ora[ul gazd` a acestui redutabil eve -
niment mondial. Acest eveniment s-a des -
f`[urat în stilul Jocurilor Olimpice.

Au participat 166 de sportivi din 49 de
organiza]ii na]ionale membre ale Federa]iei
Interna]ionale a Automobilului (FIA). Au fost
6 discipline incluse: GT3, TCR Touring, For -
mula 4, Drifting, slalom karting [i eSports
digital.

Disciplina FIA
M o t o r s p o r t
Games Drifting
Cup a avut la
start 24 de con -
curen]i din 24
de ]`ri, printre
care [i pilotul ro -
mân Vlad Andrei
St`nescu, cu o
experien]` de
mul ]i ani în mo -
torsport, care a
pilotat un BMW
M1 Coupe. Îna -
in te de compe -

ti]ie acesta a de -
clarat, într-un co -
tidian na]ional:
„Sunt foarte fe ri -
cit c` voi avea
[ansa s` repre -
zint ]ara noastr`
într-o competi]ie
de drift organi -
zat` de catre FIA.
Participarea la
acest eveniment
a fost posibil`
datorit` bunei
colabor`ri cu
A u t o  m o b i l
Clubul Român [i

im plicarea total` a
sponsorilor mei. Am
reu[it s` ne înscriem [i s`
facem acest pas im -
portant atât pentru noi,
cât [i pentru promo va -
rea driftului din România
( ...)”.

Îi mul]umim [i noi
pilotului nos  tru pentru
participarea la pri ma
edi]ie a FIA Motorsport
Games.

Ing. Ioan Olaru n

F IA MOTORSPORT GAMES 2019FIA MOTORSPORT GAMES 2019

autocompet i ] i i  

Vlad Andrei St`nescu la
volanul bolidului s`u
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Am început s` scriu acest
articol cu gândul la promo torii
Filialei ACR Bra[ov, care a fost
înfiin]at` în anul 1921, într-o
concep]ie re gio nal`, potrivit
structurii de or ganizare
teritorial` a ]`rii. În cepând cu
anul 1967, Auto mobil Clubul
Român [i-a organizat propriile
identit`]i jude]ene, cu [anse
mult mai mari de promovare a
auto mo bilismului turistic [i
spor tiv. Beneficiind de noua
con figura]ie teritorial` [i de po -
ten]ialul puternic al Bra[o vu lui,
un tân`r ambi]ios, inginer de
Autovehicule [i Trac toare, a
creat o filial` modern` din
toate punctele de vedere. Nu
m` refer doar la organizarea de
competi]ii automobilistice
precum Ra liul Z`pezii, Raliul
Bra[o vu lui, Etapele de VTM
(Poiana Bra[ov, Râ[nov, Pârâul
Rece, etc), Raliul Dun`rii –
Castrol (Viena – Bra[ov), Raliul
Stea gul Ro[u, Raliul Frumuse]ii,
Raliul Narciselor, Raliul Eco -
nomiei [i altele, m` refer în
primul rând la asigurarea lo -
gisticii necesare pentru aco -
perirea pachetului de ser vicii [i
beneficii de la acea vreme,
destinate membrilor asocia]iei.
Inginerul de care vorbesc a fost
chiar domnul Constantin
Niculescu, care s-a impus
printr-un concept inovator,
realist [i sus]inut mul]i ani,
preluat de multe organiza]ii
jude]ene ale ACR. Îndeplinea
atunci func ]ia de secretar al
Filialei ACR Bra[ov. Acesta a
propulsat filiala Bra[ov printre
primele filiale la nivel de ]ar`.
A[a se face c` tradi]ionalul Bal
al Auto mobili[tilor a fost or ga -
nizat la Bra[ov, dup` ce ani de-
a rândul a fost gazduit la Sinaia.
Dup` 10 ani în func ]ia de
secretar al Filialei ACR Bra[ov,
domnul Constantin Niculescu a

fost promovat în conducerea
ACR în func]ia de vice -
pre[edinte. Dup` e ve nimentele
postdecem briste, când struc -
turile de conducere ale ]`rii nu

mai erau stabilite dictatorial de
partidul co munist, domnul
Constantin Niculescu a fost
ales ca Pre [edinte al ACR.

Revenind la timpul prezent,
ar`t`m c` sucursala ACR
Bra[ov se prezint` cu un sediu
de sucursal` deosebit de
generos [i modern, unde mem -
brii ACR pot veni cu drag [i se
pot sim]i ca acas`. De
asemenea, [coala de [oferi din
cadrul sucursalei duce mai
departe tradi]ia celor 110 ani
de experien]` [i prestigiu în
acest do me niu, oferind
membrilor ACR efectuarea
cursurilor teo re tice [i
practice în condi]ii
foarte bune, mai ales
c` flota de autoturisme
este nou` [i per for -
mant`. Tot odat`, su -
cursala dis pune [i de
auto platform` dotat`
cu tot ce trebuie, care
este pus` la dispozi]ia
membrilor ACR [i
membrilor cluburilor
auto din str`in`tate.

Sucur sala dispune de o sta]ie
de asisten]` tehnic` proprie,
care, non-stop st` la dispo zi]ia
mem brilor ACR.

* * *
În urm` cu câteva s`p t`mâni

am avut ocazia s` dis cut cu
unul dintre mem brii veterani ai
sucursalei noastre, când a venit
s`-[i achite cotiza]ia de
membru. Este vorba despre
domnul economist Sorin
Ramba, cenzor al sucursalei
noastre înc` din anul 1986 [i
cenzor al Automobil Clubului
Ro mân înc` din anul 1994. Pot
s` v` spun c` este un om cu
ade v` rat profesionist în dome -
niul s`u. Vreau s` v` re latez o
parte din dialogul meu cu
domnul Sorin Ramba:

C`lin Vaida: Ce mai face]i
stimate domn? Îmi pare bine s`
ne revedem!

Sorin Ramba: {ti]i cum e, la
vârsta mea de 85 de ani, e un
pic mai greu cu deplasarea, dar
la ACR fac tot posibilul s`
ajung, din când în când,
inclusiv s`-mi achit cotiza]ia.

CV: Dar [ti]i c` noi putem
veni oriunde dore[te mem brul
ACR, nu e nevoie ca acesta s`
vin` pân` la noi pentru a-[i
achita cotiza]ia!

SR: Stimate director al
sucursalei. Din anul 1970

„Veteranii” ACR la Sucursala Bra[ov

Ü

Sorin Ramba - membru ACR
de 50 de ani

la ea acas`istoria ACR
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sunt membru al sucursalei
Bra[ov [i de fiecare dat`

am venit cu drag în acest loc
unde m` simt ca acas`.

CV: Ne pare bine c` p`s tra]i
în suflet clubul nostru! Dac`
spune]i c` v-a]i înscris în ACR în
anul 1970, în seman` c` la ACR
Bra[ov con duc`tor era, în acel
timp, domnul Constantin Nicu -
lescu.

SR: A[a este! Acum aproa pe
50 de ani, domnul Nicu lescu,
m-a convins s` devin membru
al ACR. Avea darul s` explice, în
detaliu, servi ciile [i beneficiile
oferite de ACR [i asta pentru c`
era foarte pasionat de munca
pe care acesta o desf`[ura. Îmi
aduc aminte c` pro gra mul de
lucru zilnic al aces tuia nu se
termina la or` fix`. De multe ori
l-am g`sit pe domnul Niculescu
lu crând la filial` pân` seara
târziu. [i s` [ti]i c` pasiunea,
profesionalismul [i expe rien ]a

dânsului l-au propul sat ca
Pre[edinte al ACR.

CV: V` mai aduce]i aminte
care a fost primul dumnea -
voastr` automobil?

SR: Cine nu î[i aduce aminte
de primul automo bil? Dacia
1100 a fost prima mea ma[in`.
Dup` câ]iva ani am cump`rat o

Dacie 1300,
care era mai
moder na, iar
u l t i m u l
automobil a
fost o Dacie
1310. În pre -
zent nu mai
conduc, dar
am r`mas fi -
del valorilor
Auto mobil Clu -
bului Ro mân, pen tru c` voca]ia
de automo bilist nu dis pare.

CV: Cred c` a]i c`l`torit mult
în ]ar` [i str`in`tate, mai ales
c` avea]i un car net dat de a so -
cia]ie c` sunte]i membru al
ACR.

SR: Sigur c` da! Cu ACR am
avut ocazia s` c`l`toresc în
foarte multe ]`ri din Eu ropa [i
v` pot enumera doar câteva:
Fran]a, Elve]ia, Italia, Grecia,
RFG, RDG, Polo nia, Ungaria,
Cehoslo vacia. Vreau s` v` spun
c` în cei 50 de ani de când sunt
membru al ACR nu am avut
nevoie niciodat` de tractare
auto, pentru c` automobilul
meu era pus la punct în
atelierele service ale sucursalei
ACR Bra[ov. Lucrau acolo oa -
meni profesioni[ti care nu te
l`sau s` pleci din service dac`
nu era totul în regul`.

CV: V` mai aminti]i de al]i
membri ACR din perioada
pionieratului?

SR: O, da! Au fost membri
ACR [i sus]in`tori ai asocia ]iei
care pot fi remarca]i, cum ar fi:
Petre Perva, Octa vian Gâdiu]`,
ing. Dumitru Telescu, Arh. Aurel
Puiu, prof. Mariana Ciocoi-Po -
pes cu, ing. Ilie Ciocoi-Popescu,
ing. Aurel Roman, ing. Wil helm
Lutsch, ec. Marin Stoia no vici,
col. ing. Traian Dârl`u, Ion Ni -
co lescu, col. dr. Aurel Diaconu,
ec. {tefan Erculescu, ec. Gheor -
ghe David, ing. Silviu {tefan [i
mul]i al]ii. Din p`cate o parte
dintre ei nu se mai reg`sesc
printre noi.

CV: Dintre fo[tii salaria]i ai
filialei Bra[ov v` mai a min ti]i?

SR: Îmi aduc aminte cu pl` -
cere de echipa de profe sioni[ti
de aici. Pe lâng` domnul ing.
Ni culescu, de care am vorbit
mai devreme pot s`-i enum`r
pe: Nicolae Surdu, Toni Scurtu,
Hans Schun, Kovacs Alexandru,
Herman Rudolf, Nae Bogdan,
Gher  trude Mor n`i l`, Greta Ia -
cob [i al]ii.

CV: Se spune c` Bra[ovul a dat
]`rii unii dintre cei mai buni spor -
tivi auto. V` mai aminti]i de ei?

SR: Sigur c` îmi amintesc [i
v` pot enumera câ]iva: Aurel
Puiu, Horst Graef, Ludovic Ba -
lint, Aurel Pescaru, Gheorghe Ri -
 zescu, Bebe Telescu, Gheor ghe
Udrea, Ioan Dr`goi, Darie Go -
logan [i lista poate con tinua.

CV: Ce gânduri transmite]i
ge nera]iei de ast`zi de membri
ACR? 

SR: Am multe de spus! Dar
cel mai important gând pentru
ei este s` r`mân` fideli clubului
nostru [i s` [tie c` ACR este
îngerul lor p`zitor în c`l`toriile
lor. S` aib` un comportament
bun atât în asocia]ie cât [i în
societate. Iar ca participan]i la
traficul rutier trebuie s` dea do -
vad` de un comportament pre -
ventiv, s` fie un model de con -
duc`tori auto. Le doresc s` a jun -
 g` [i ei ca mine la 50 de ani
vechime ca membri ai aso cia]iei.

C`lin Vaida n
Director Sucursala ACR

Bra[ov

Ü

la ea acas`istoria ACR

Constantin Niculescu
al`turi de Petre Perva

Sediul Sucursalei ACR Bra[ov
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preventiv`conducere

{oferii petrec aproximativ 25-30% din
tim  pul total de conducere desf`[urând
activit`]i care le distrag aten]ia.

Condusul necesit` aten]ie continu` la
evenimentele din trafic [i pentru controlul
vehiculului. Faptul c` sunte]i distras în timp
ce conduceti scade puterea de concentrare
asupra [ofatului, periclitând siguran]a dum -
neavostr` [i a altor participan]i la trafic.

Cu campania # 2 secunde, Federa]ia In -
ter na]ional` a Automobilului (FIA) [i Clu -
burile membre na]ionale, a[a cum este [i
Automobil Clubul Român, doresc s` creasc`
gradul de con[tientizare cu privire la dis tra -
gerea aten]iei, subliniind c` numai [i scurte
momente de neaten]ie pot avea consecin]e
dramatice [i chiar fatale. Chiar dac` privirea
este îndep`rtat` de la drum doar dou` se -
cunde, într-un vehicul care se deplaseaz` cu
50 km/h, acesta va parcurge în acest timp
mai mult de 27 de metri. În acela[i timp, în
medie, unei persoane îi ia 1,8 secunde
pentru a reac]iona la un eveniment. Aceast
lucru înseamn` c` pot trece aproape patru
secunde înainte ca [oferul distras s` poat`
reac]iona la un eveniment nea[teptat.

CAMPANIA F IA CAMPANIA F IA 
# 2 SECUNDE# 2 SECUNDE



24

Este un adev`r cunoscut
c` anotimpul rece cere o
aten]ie deosebit`, pentru o
c`l`torie sigur` [i f`r` in -
cidente. Avem în vedere atât
preg`tirea autoturis mului,
cât și conducerea preventiv`
a acestuia în special în con -
dițiile unui carosabil alune -
cos sau acoperit de gheaț`
sau polei.

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

În timpul deplas`rii în lo -
calit`țile aglomerate, lumi -
nile, sistemul de înc`lzire [i
[terg`toarele solicit` foarte
mult bateria. Durata de via]`
a bateriilor dep`[e[te rar
cin ci ani. Înlocuirea ei, a -
proa pe de expirarea duratei

de via]` previne multe în -
tâmpl`ri nepl`cute.

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

În cazul în care motorul
nu porne[te rapid, folositi
starterul numai timp de 5
secunde. Dac` motorul nu
porne[te din prima, l`sa]i s`
se scurg` cel pu]in 30 se -
cunde între cele dou` în -

cerc`ri, pentru a da bateriei
posibilitatea s` se redreseze.

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

Este foarte important s`
dotați autovehiculul cu
anvelope de iarn`. Anvelo -
pele de ian` sau cele „all
season” con]in, în banda de
rulare, un con]inut mai
ridicat de siliciu, lucru
care previne înt`rirea

CONDUSUL PE T IMP DE IARN~CONDUSUL PE T IMP DE IARN~

Ü

utilesfaturi
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acestora la temperaturi
sc`zute, ofe rind o mai bun`
aderen]` la tem peraturi
sc`zute. Asigura]i-v` c` a -
dâncimea profilului acestora
este de cel pu]in 3 mm [i nu
reduce]i presiu nea în an -
velope pentru a avea mai
mult` aderen]`, pentru c`
acest lucru reduce stabi -
litatea automobilului. 

V` recomand`m, de aseme -
nea, înainte de a pleca la
drum, s` acorda]i cel pu]in
10 minute pentru preg`tirea
autoturismului. Cura]a]i toa -
te geamurile pentru a avea

o mai bun` vizibilitate. În
cazul în care întâmpina]i
pro bleme la deschiderea
portierelor din cauza înghe -
]`rii sistemelor de închidere
a acestora, puteți folosi o
brichet` pentru înc`lzirea
cheii. Nu este indicat s`
sufla]i peste închiz`torile
portierelor, pentru c` produ -
ceți formarea condensului
și starea de înghe] a
acestora.

Ca de fiecare dat`,Ca de fiecare dat`,
auto  vehiculele de asis auto  vehiculele de asis --
ten]` ru tier` ale ACR suntten]` ru tier` ale ACR sunt

prezente pe [oselele dinprezente pe [oselele din
toat` toat` țțara. În cazul înara. În cazul în
care întâmpina]i greut`care întâmpina]i greut`țț ii
cu automobilul sau dac`cu automobilul sau dac`
dori]i informa]ii cu priviredori]i informa]ii cu privire
la condi]iile de drum [ila condi]iile de drum [i
trafic, nu ezita]i s` con trafic, nu ezita]i s` con --
tacta]i Centrala detacta]i Centrala de
Alarm` [i Informa]ii ACRAlarm` [i Informa]ii ACR
la num`rul de telefonla num`rul de telefon
021/222 22 22.021/222 22 22.

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

Redac]ia n

Ü

utilesfaturi
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Citeam într-o carte despre gre[elile mo nu -
mentale f`cute de unii oameni [i m` întrebam,
atunci, amuzat, cum de s-au putut comite atâtea
prostii, începând cu primele peregrin`ri ale spe -
ciei umane. Se afirma c` oamenii se nasc cu o
capacitate remarcabil` de a gre[i, de a face boa -

c`ne individuale, de a comite erori proste[ti, de
a se face mereu de râs, de a se b`ga în conflicte
inutile [i tâmpite. Ca s` atenu`m spritul vitriolat
putem spune c` au fost [i multe cazuri, în istorie,
când lucrurile au fost în]elese gre[it, chiar foarte,
foarte gre[it, pe care arheologii, istoricii, exper]ii
în multe domenii le-au decontat la legende, la
orgolii proste[ti, la înfrângeri [i nu la victorii sau
reu[ite omene[ti.

În aceast` ordine de idei vom recurge la ju -
dec`]ile axilologiei, la polarizarea va -
lorilor în bine sau r`u, în frumos sau
urât, în pozitiv sau negativ, trase parc`
la indigo. Adev`rul este c`, ast`zi,
num`rul faptelor, al întâmpl`rilor pe
care pretindem c` le [tim este foarte
redus fa]` de sumumul lucrurilor pe
care [tim c` nu le [tim, sau al lucrurilor
pe care nu le [tim c` nu le [tim. {i
primii umanoizi care au început s`
introduc` brambureal` în evaluarea adev`rului
pe planeta P`mânt, a[a cum afirm` [tiin]a paleo-
antropologic` s-au remarcat înc` în urm` cu
70.000 – 100.000 de ani, au fost numi]ii homo-
sapiens. Nu putem reduce totul la ideea c` noi
eram de[tep]i [i ei nu,  pentru c` oamenii din
Neanderthal nu erau ton]i. Aveau creierul la fel
de mare ca al nostru, î[i confec]ionau unelte,
foloseau focul, realizau obiecte de art` abstract`
[i bijuterii în Europa cu zeci de mii de ani înainte
s` apar` homo sapiens, adic`, tradus din limba
latin`: oamenii în]elep]i.

Ast`zi reu[im s` ne îmbun`t`]im via]a, s` îm -
p`rt`[im ideile noastre cu semenii no[tri, astfel
încât ace[tia s` le accepte [i s` le aduc`
perfec]ion`ri, într-un patrimoniu comun al ge -
nera]iei actuale, s` inov`m pentru binele tuturor.
A[a cum ne încumet`m s` recurgem la op]iuni
nefericite, adeseori radicale, d`un`toare pro -
gresului, s` construim planuri f`r` nici o ra]iune,
s` facem deliber`ri incredibile, dureroase,
penibile pentru genera]ia de [coal`, de profesie,
de confesiune biblic`, pentru un avantaj mo -
mentan, efemer chiar.

Omul este un „animal social” înclinat s`-[i
însu[easc` mentalitatea de grup, datorit` pre -
siunii colective. Omul tinde s`-[i supraestimeze,
dincolo de limita rezonabil`, capacitatea inte -
lectual`, profesional`, pragmatic`, s` cread`
pân` la limita de sus, în propria superioritate, s`
împart` lumea în tabere, în „noi” [i „ei”, s`
judece dup` primul impuls, dup` mode [i manii
de toate genurile, dup` obsesii care ignor`
ra]iunea, [i, de ce nu, dup` zvonuri sau dup`
tiparele Evului Mediu. Este ceea ce se cheam`,
într-un limbaj metaforic, „vân`toarea de vr` -
jitoare”. 

Am re]inut, în acest sens, câteva paradigme
catastrofale, trase parc`, precum afir -
mam, la indigo, în multele secole de
prostie omeneasc`, de lucruri în]elese
gre[it. A[a se face c`, în anul 2001, au
fost aruncate în aer de c`tre talibani toate
statuile magnifice ale lui Budda de la
Bamyan, de peste 30 de metri în`l]ime
pentru c` erau considerate ”idoli”. Pre -
cum se [tie, un croitor francez s-a aruncat
de pe Turnul Eiffel, în anul 1912, pentru

a-[i testa noul costum realizat de el, pentru
s`riturile aviatice cu para[uta, în loc s` utilizeze
un manechin. Am re]inut din istorie c` între
Marea Britanie [i Spania s-a produs un r`zboi în
1731, care a durat mai mult de zece ani [i care
s-a soldat cu zeci de mii de mor]i, pe motiv c`
ni[te corsari spanioli au t`iat urechea unui
c`pitan de vapor. Pân` s` i se pun` cap`t, a -
ceast` confruntare a degenerat în R`zboiul
Succesiunii Austriece cu implicarea aproape a
tuturor statelor din Europa. În alt` ordine de
idei relev`m faptul c`, în anul 1325, au

DE LA SUBLIM LA RIDICOL DE LA SUBLIM LA RIDICOL 
NU- I  DECÂT UN PASNU-I  DECÂT UN PAS
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murit peste 2000 de oameni în r`zboiul
dintre ora[ele-stat italiene Modena [i

Bologna declan[at de ni[te solda]i din Modena
care au furat o g`leat` de la o fântân` din
Bologna. În acest coflict Modena a învins
f`când, pur [i simplu, o alt` g`leat` pentru
lini[tirea a ces -
tui conflict ba -
nal. Amintim [i
întâmplarea pe -
trecut` în me -
tropola Delhi
din Marea Bri -
tanie, unde gu -
vernul federal a
oferit o mare
r e  c o m p e n s `
pen  tru uciderea [e rpilor cobra. Efectul
n-a fost îns` cel scontat pentru c`, pur
[i simplu, oamenii au început s`
creasc` cobre pentru a ob]ine recom -
pense, dându-le, în final, drumul spre
disperarea oamenilor.

Putem încheia seria paradigmelor
prin celebra campanie a liderului chinez
Mao Zedong, care, în 1949, a ordonat
uci derea tuturor p`s`rilor, pe motiv c` acestea
se hr`neau cu cereale, adic` peste 4 kg
anual/pas`re. Cuiburile milioanelor de p`s`ri
ucise erau distruse [i ou`lele zdrobite, oamenii
b`tând în oale [i tig`i astfel încât p`s`rile s` nu
se mai poat` odihni [i s` poat` fi exterminate,
c`zând la p`mânt. Dar
ulterior s-a dovedit, destul
de târziu, când marele câr -
maci a trecut în istorie, c`
p`s`rile se hr`neau [i cu
insecte, ]âm]ari [i l`custe.
Astfel c` l`custele pro -
tejate prin prostie oficial`
au dat iama în culturi,
producând foa metea te -
ribil` din 1959 [i 1962,
care a produs moar  tea a
15 milioane de oa meni.

Concluzia acestor atâtea
prostii este simplul fapt c`
nu te po]i „pune cu natura”,
c` unii lideri incompeten]i,
unii politicieni non-umani,
nerozi, jalnici, unii narcisi[ti
sau oameni care o dau în
bar` din greu, pot produce
mari catastrofe. Exist` în a -

cela[i timp [i o predispo zi]ie a unor oameni de a
se p`c`li singuri cu pove[ti [i cu ambi]ii
nerealiste, care î[i dau singuri cu stân gul în
dreptul.

Exist` [i obiceiul, la fel de p`c`tos, de a da
dreptate celui mai tare, mai puternic sau mai
„sus pus” într-o func]ie vremelnic` de decizie.
Adeseori d`m vina pe al]ii pentru gre[elile pro -
duse de noi, s` facem pe dracu în patru pentru a
incrimina pe cineva pe care nu-l avem la suflet
pentru f`r`delegile noastre. Adic` s` fim complet
m`gari, st`pâni]i de pl`cerea narcisist` de a face
de râs pe ori cine, de a „c`l ca în pi cioare” pe cei
care ne stau în fa]` în sa tis facerea unui interes

mes chin. 
Cineva îmi

povestea re -
cent c` un
slujba[ la o
institu]ie a sta -
tului dintr-un
jude] m`r gi -
na[ în nord-
vestul ]`rii
noastre, la o
[edin]` de a -

le  gere democratic` a unui lider, s-a propus el
singur s` fie director, de[i nu provenea din
sistemul profesional [i social respectiv, nu
întrunea criteriile prev`zute în „fi[a postului”, nu
avea vechimea stabilit` în cerin]ele de selec]ie,
obiectiv`, stârnind oprobiul salaria]ilor institu]iei

în cauz`, to]i oameni cu
„scaun la cap”. Pentru a-[i
impune voin]a, acest personaj
a împr`[tiat în stânga [i în
dreapta, comunit`]ii respec -
tive, cuvinte de intimidare [i
chiar jigniri isi dioase. {i în
aceast` spe]` s-a adeverit
dictonul c` „de la sublim la
ridicol nu-i decât un pas”, sau
precum scria ma gistral La
Fontaine în „Gai]a împodobit`
cu pene de p`un”

Dr. Ilie GABRA n

Referin]e:
Tom Phillips, „Oamenii.

Scurt` istorie despre cum am
stricat totul”, editura Trei,
2019, prin editorii Silviu
Dragomir [i Dem Zamfirescu

Ü

GAI}A ÎMPODOBIT~ GAI}A ÎMPODOBIT~ 
CU PENE DE P~UNCU PENE DE P~UN

O Gai]` din cele mai viclene
V`zând un biet P`un ce n`pârlea,
S-a-mpodobit degrab` cu mândrele 

lui pene
{i printre al]i p`uni se fudulea.
Recunoscând-o îns` nu [tiu cine,
Ce huiduial`,
Ce cioc`neal`,
Ce zeflemeli [i ce ru[ine!
{i, jumulit` bine, când se întoarce 

iar`
La gai]e, [i ele o dau pe u[`-afar`.
Mai sunt [i ast`zi, din p`cate,
{i printre noi asemenea eroi;
Eu, îns`, ţin s` nu vorbesc de voi,
Plagiatori cu pene-mprumutate!
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automobilisticumor

Un [ofer love[te un pie -
ton. Dup` aproape 10 metri
ma[ina se opre[te [i [oferul
scoate capul pe geam spu -
nând:

– Fii atent!!!
La care pietonul r`spun -

de:
– Da ce m`, dai înapoi?

☯

Când so]ia intr` în cas`,
so]ul o întreab`:

– Ei, ai reu[it s` bagi auto -
mobilul în garaj?

– Da scumpule, r`spunde
ea, vizibil jenat`, cum s`-]i
spun… cea mai mare parte
din ea este în garaj…

☯

Fiul discut` cu tat`l s`u:
– Tat`, s` [tii c`, totu[i,

mama conduce automo bi -
liul mai bine decât tine!

– E[ti sigur? Eu n-a[ spune
a[a ceva!

– Dar tu singur ai afirmat
c` n-ai putea s` faci nici 5
metri cu frâna de mân`
tras`, pe când mama a re -
u[it s` parcurg` a[a 15 km!

☯

Un [ofer gonea cu 150 km
pe or`.

Vede girofarul unei ma[ini
de poliție în oglind` [i ac -
celereaz`.

Dup` o vreme, v`zând c`

nu poate sc`pa de polițist,
trage pe dreapta.

Polițistul îi spune:
– Am avut o zi groaznic`

la servici [i vreau s` ajung
acas`. Dar mi-a pl`cut ur -
m`rirea. Așa c` spune-mi o
scuz` bun` [i te las s`
pleci.

– Cum s` v` zic: acum 3
s`pt`mâni nevast`-mea a
fugit cu un polițist, zice [o -
ferul. Când te-am v`zut în
spate am crezut c` vrei s`
mi-o aduci înapoi !

☯

De ce a mai r`mas Tra -
ban tul la semafor dup` ce
s-a f`cut verde?
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Pentru ca s-a lipit de o
gum` de mestecat.

☯

În București, la o or` de
vârf, o domni[oar` grabit`
este prins` într-un blocaj de
circula]ie în taxi. Aceasta îi
spune stresat` [oferului:

– Spune]i-mi, nu s-ar pu -
tea s` mergem pu]in mai
repede?

– Eu a[ putea, domni -
[oar`, morm`ie îmbufnat
taximetristul, dar nu pot s`
las aici ma[ina...

☯

Un [ofer, preot, este tras
pe dreapta de poli]ie.

– Ce ai în sticl`?
– Ap`.
Poli]istul verific` con]inu -

tul sticlei.

– Parinte, dar aici este vin!
– Binecuvântat fie Bunul

Dumnezeu [i miracolele
sale...

☯

Un tip duce ma[ina la
service:
– Pute]i face ceva cu ma[ina
mea?

– Sigur c` da. Dac` scoa -
tem barele din faț` [i din
spate, putem pune o ma -
[in` nou` între ele!

☯

– Am intrat într-o repre -
zen tan]` auto [i i-am spus
managerului:

– So]ia mea ar dori s`
discuta]i despre Loganul din
vitrin`.

– Îmi pare r`u, domnule,
dar nu avem nici un Logan
în vitrin`.
- Crede]i-m` pe cuvânt…
acum ave]i!

automobilisticumor



Cu  „ACR Auto” [i „ACR
Auto Interna ]io nal” l`saţi
grijile la o parte! Oriunde
c`l`toriţi în România sau
Europa, suntem la dispo zi]ia
dumneavoastr` 24h/ 24,
prin call center-ul de dicat
(021/222.22.22), ofe rindu-
v` asisten]a rutie r` de care
aveţi nevoie.

{i nu numai atât! Dac`
autovehiculul nu poate fi
reparat în aceea[i zi, v`

asigur`m cazarea, parca rea,
transportul persoane lor [i
multe alte facilit`ţi care v`
vor ajuta s` v` reluaţi
c`l`toria, f`r` efor turi şi  cu
costuri minime pentru dum -
neavoastr`! De ase menea,
la oricare pa chet achizi]io -
nat, men ]io nat mai sus, pri -
mi]i gratis un card de re -
duceri la combustibilii auto,
precum [i reduceri impor -
tante la pachete turistice!

A[adar, pentru a benefi cia
de mul titudinea de a vantaje
[i facilit`]i, com pletez` ce re -
rea al`turat` [i trimite-o pe
e-mail organizare@acr.ro,
iar în cel mai scurt timp, un
consultant ACR v` va înscrie
ca membru în a socia]ia
noastr`!

Cu ACR e[ti mult mai
asigurat acum! Pute]i c` -
l`tori f`r` griji!

Mobi l i ta te  nel imi tat`  Mobi l i ta te  nel imi tat`  
numai  cu ACRnumai  cu ACR

pentru membribeneficii
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PERMISUL INTERNA}IONAL DE CONDUCEREPERMISUL INTERNA}IONAL DE CONDUCERE

CONTACTA}I-NE LA:  CONTACTA}I-NE LA:  
021/222.22.22021/222.22.22






