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Datorit` dezvolt`rii spectaculoase a Internetului [i a fluen]ei tot mai evidente a cititorilor spre acest univers informa]ional modern, inclusiv ca
urmare a evolu]iei tot mai accentuate a sistemului de comunicare în cadrul Automobil
Clubului Român, [i ca urmare
a solicit`rii unui num`r important de membri ACR, începând
cu anul 2010, revista „Autoturism“ apare on-line, pe site-ul
www.acr.ro [i poate fi accesat` gratuit.
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editorial

AUTOMOBIL
CLUBUL
ROMÂN
CON{TIIN}A TREAZ~
A AUTOMOBILISMULUI
ROMÂNESC
În Societatea Civil` din ]ara noastr`,
Automobil Clubul Român se înscrie
printre cele mai reprezentative organiza]ii, cu o existen]` secular` de 116
ani, pe care îi va împlini la 5 aprilie
2020. În universul civiliza]iei [i
culturii de pe mapamond, Automobil
Clubul Român ocup` locul 10 în
Europa [i locul 14 în întreaga lume
prin debutul s`u în automobilismul
pe care l-a lansat la începutul secolului XX. Automobil Clubul Român
a constituit, de asemenea, o surpriz`,
la fel de epocal`, prin faptul c` la
numai câteva luni de la crearea sa, a
marcat un pionierat prin organizarea
primelor competi]ii oficiale ale „tr`surilor f`r` cai“, a[a cum erau denumite automobilele în glorioasa lor
preistorie.
Pozi]ia cu valoare de unicat [i de
debut na]ional [i mondial a Automobil Clubului Român a fost aureolat` prin calitatea de membru
(înc` de la înfiin]area acestei organiza]ii mondiale) al Asocia]iei Interna]ionale a Automobil Cluburilor

Recunoscute (AIACR), cu sediul la
Paris, care a primit, ulterior, denumirea pe care o de]ine [i ast`zi, de
Federa]ie Inter na]ional` a Auto mobilului (FIA).
Putem spune c` Automobil Clubul
Român î[i revendic` istoria celor
116 ani de existen]` unui adev`rat
miracol, cu o coloan` vertebral`
care a rezistat multiplelor valuri ale
istoriei, consolidat`, în permanen]`
prin identitatea sa proprie în mecanismul economico-social, prin personalit`]ile emblematice care i-au
asigurat bunul mers [i au anihilat
tendin]ele de destabilizare. De la
primul Cod Rutier statuat în 1914,
de la for]a de integrare în straturile
economice, organiza]ionale [i sociale, de la competi]ii ale sportului
cu motor, pe care le-a ini]iat [i condus, de la primele acorduri asociative cu cluburile automobilistice
din România [i Europa, [i pân` la
men]inerea sa ca factor puternic de
ini]iativ` în Federa]ia Interna]ional`
a Automobilului, ACR a scris pa-
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originale de cultur` [i civili-

za]ie.
Cu siguran]` c` automobilul, atât în
România cât [i în Europa, va domina
[i anul 2020 în care vom p`[i peste
câteva zile. Automobil Clubul Român
va întâmpina cu succes noile imperative printr-o nesecat` energie pentru
regenerarea permanent` a activit`]ii
automobilistice din România [i afirmarea sa pe plan interna]ional. Printre ac]iunile [i m`surile preconizate,
men]ion`m:
m Perfec]ionarea, în continuare a
modalit`]ilor de comunicare cu
membrii ACR, prin mijloacele cele
mai eficiente: e-mail, scrisori, întâlniri
periodice, cafenele auto, competi]ii
de automobilism [i karting etc;
m Popularizarea în rândul automobili[tilor a pachetului de avantaje [i
facilit`]i oferite membrilor ACR, în
conformitate cu Carnetul de Membru,
baza tehnic` [i logistic` existent` în
toate sucursalele teritoriale, precum
[i în sistem de parteneriate de la nivel
central [i jude]ean cu societ`]ile de
profil automobilistic, turistic [i sportiv
etc;
m Dezvoltarea asisten]ei tehnice [i
rutiere, precum [i a consultan]ei
multiple auto pentru membrii ACR în
bazele proprii din sucursale, extinderea [colilor de [oferi [i a activit`]ilor de educa]ie rutier` [i de acordare a primului ajutor logistic,
medical [i juridic în situa]iile limit` de
pe arterele de circula]ie;
m Vom sprijini federa]iile, cluburile
[i asocia]iile de automobilism [i
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karting, astfel ca toate competi]iile s`
se desf`[oare conform regulamentelor FIA, cu echipamente omologate,
care vor reduce evenimentele de
natura accidentelor. Vom încerca s`
alc`tuim o reprezentativ` na]ional`
redutabil`, cu contribu]ia federa]iilor
de automobilism [i de karting, care
s` participe la a doua edi]ie a
Jocurilor Mondiale ale Motorsportului
din anul 2020;
m Îmbun`t`]irea activit`]ii de între]inere a patrimoniului tehnic din sucursale [i agen]ii, inclusiv pe linia
moderniz`rii acestuia, dup` modelul
cluburilor auto din str`in`tate din
sistemul FIA, prin acordarea de
fonduri de dezvoltare judicios elaborate [i expertizate;
m Asigurarea transparen]ei tuturor
activit`]ilor tehnice, economice, logistice ACR în scopul consolid`rii credibilit`]ii asocia]iei în fa]a membrilor
ACR, cre[terii brand-ului ACR pe plan
na]ional [i interna]ional, respingerii
oric`ror provoc`ri din afara asocia]iei
menite s` dezinformeze, cu rea credin]`, imaginea ACR.
Fie ca anul 2020 s` fie un an de
speran]` [i noi împliniri, s` circula]i
pe arterele rutiere din ]ar` [i
str`in`tate f`r` evenimente.
LA MUL}I ANI tuturor automo bili[tilor din ]ara noastr`!

Ing. CONSTANTIN NICULESCU
Pre[edintele
Automobil Clubului Român

ACR

interna]ional

ADUNAREA GENERAL~ ANUAL~
A FIA 2019

Pre[edintele FIA \nmânând marele trofeu campionului Formulei 1 - 2019
A devenit o tradi]ie ca în
fiecare an, în prima s`pt`mân` a lunii decembrie, s`
aib` loc, în cadrul ciclului de
reuniuni anuale intitulat generic „S`pt`mâna FIA“, Adunarea General` a Federa]iei
Interna]ionale a Automobilului. Acest for mondial, care a
avut loc la Paris, a cuprins
Adunarea General` a FIA,
Adunarea General` Extraordinar` a Regiunii I FIA, Aduna-

rea General` a Alian]ei Interna]ionale de Turism, precum
[i reuniunile anuale ale Consiliului Mondial de Mobilitate
[i Turism, Consiliului Mondial
pentru Sport, Senatului FIA,
ale Forumului Autorit`]ilor
Sportive Na]ionale (ASN) etc.
La Adunarea General` Anual`
a FIA 2019, delega]ia Automobil Clubul Român a fost reprezentat` de Pre[edintele
Asocia]iei, dl. Constantin Ni-

culescu [i Directorul General
al ACR, care au participat la
lucr`rile Comisiilor Centrale
de Specialitate ale FIA, în
structura c`rora Automobil
Clubul Român a fost ales ca
membru titular, respectiv Comisia Medical`, Comisia Interna]ional` de Karting (CIK),
Comisia pentru Mediu [i Sustenabilitate etc.
Adunarea General` a fost
deschis` de Pre[edintele Ü
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interna]ional

Marea familie FIA

Ü FIA,

dl. Jean Todt, care a
subliniat modul în care
Federa]ia î[i onoreaz` obliga]iile statutare în condi]iile
cre[terii num`rului de membri în fiecare an, la scar`
global`, a interesului specific
din partea noilor membri,
reprezentând cluburi automobilistice dornice de afirmare, atât pe plan na]ional
cât [i interna]ional. Aceasta
constituie o mare responsabilitate din partea Federa]iei,
în primul rând în direc]ia
îmbun`t`]irii diversit`]ii în
activit`]ile automobilismului
sportiv [i kartingului sportiv.
Eforturile continue ale Federa]iei de a îmbun`t`]i accesul în sportul cu motor au
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fost stimulate de programul
CrossCar, în timp ce ini]iativa
Girls on Track a creat noi fani
de curse [i a g`sit inclusiv
talent feminin, care î[i a[tepta
condi]iile de dezvolatre la
nivel na]ional [i interna]ional.
Pre[edintele FIA a ar`tat c`,
la nivel global, cluburile membre ale FIA s-au al`turat
campionatelor mondiale ale
Federa]iei pentru a asigura un
viitor favorabil planetei, atât
pentru sport, cât [i pentru
mobilitate, cu accent pe curse
electrice, combustibili mai
ecologici [i ora[e inteligente
dezvoltate în orizontul circula]iei automobilistice în continu` afirmare, având în vedere cuprinderea tuturor utili-

zatorilor rutieri, în diversitatea
lor tot mai dinamic` pe toate
continentele.
„S`pt`mâna FIA“, cel mai
a[teptat eveniment de c`tre
cele 140 de cluburi na]ionale
membre ale forumului mondial al automobilismului sportiv [i de karting, s-a încheiat
cu „Gala Premiilor FIA 2019“,
în cadrul c`reia au fost premia]i to]i campionii motorsportului mondial, inclusiv
campionii Formulei 1, în frunte cu pilotul Lewis Hamilton,
c`ruia i s-a conferit, pentru a
[asea oar` titlul de „Campion
Mondial“.
Prof. univ. dr. Corina SLAFF
Director General al ACR

ACR

interna]ional

Congresul Regional
FIA 2019
În zilele de 13 [i 14 de cembrie 2019, s-a desf`[urat
la Tirana, capitala Albaniei,
Congresul
Regional
FIA
pentru Europa Central` [i de
Est. La aceast` reuniune, au
participat peste 80 de de lega]i din 20 de ]`ri, printre
care s-a aflat [i o delega]ie
din România a Automobil
Clubului Român.
Congresul a programat
sesiuni cu diferite teme ce
privesc ASN-urile (Autorit`]ile
Sportive Na]ionale) printre
care enumer`m: rela]ia cu guvernele,
organizarea [i promovarea competi]iilor

Imagine din plenul
Congresului

de automobilism [i kar ting, accesul în
motorsport al debutan]ilor.

Ü
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Au fost, de asemenea, dezb`tute în
cadrul workshop-urilor ce au avut loc
cu acest prilej, teme precum: Motor sportul Digital, Se lectarea mem brilor
echipei pentru Jo curile Motorsportului, Folosirea Fac to rului de Perfor man]` la Vitez` în
Coast`, Driftingul,
Femeile în Motor sport, Sustenabi li tate, etc.
To]i participan]ii
au apreciat, în mod
special, prezen]a [i
alocu]iunile Pre[e dintelui FIA dl. Jean
Todt, precum [i
munca depus` de
c`tre colectivul FIA
ASN Task Force, ce a
organizat Congresul
8

Regional, împreun` cu Automobil Clubul
din Albania (ACA).
Ing. Ioan Olaru n

participare interna]ional`

FIA MOTORSPORT GAMES,
O NOU~ PAGIN~ ÎN ISTORIA
SPORTULUI AUTO
Prima edi]ie a FIA Motorsport Games desf`[urat` la
Roma la începutul lunii
noiembrie, a reu[it s` pun`
în practic` un nou concept
de eveniment multidisci plinar [i multina]ional în
stilul Jocurilor Olimpice.
FIA Motorsport Games s-a
dovedit a fi, înc` de la edi]ia
inaugural`, un eveniment
de succes, bucurându-se de
un interes deosebit, atât în
rândul iubitorilor sportului
auto, cât [i în rândul Auto-

rit`]ilor Sportive Nationale
(ASN) recunoscute de FIA,
care au participat la eveniment.
}ara noastr` a fost reprezentat`, la aceasta prim` edi]ie a FIA Motorsport
Games, de un echipaj inscris
la Drifting Cup, care a adus
drapelul României în compania altor 48 ]`ri din
întreaga lume.
În acest sens, Pre[edintele
FIA, dl. Jean Todt, a trimis o
scrisoare de felicitare Auto-

mobil Clubului Român, în
calitatea sa de Autoritate
Sportiv` Na]ional` FIA, în
care a ]inut s` mul]umeasc`
pentru participarea ]`rii
noastre la edi]ia inaugural`
a FIA Motorsport Games,
men]ionând în mod special
faptul c` „voi, împreun` cu
celelalte ASN-uri prezente la
Roma, a]i scris o nou` pagin` în istoria motorsportului”.
Redac]ia n
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2019 – Un an cu asisten]`
rutier` de la ACR
Asisten]a rutier` de la Automobil Clubul
Român este beneficiul cel mai dorit [i uti lizat de c`tre membrii no[tri. Indiferent
de condi]iile meteorologice, anotimp sau
de or`, suntem non stop lâng` auto mobili[ti pentru a le oferi tot ajutorul de
care ace[tia au nevoie atunci când
reclam` probleme la autovehiculul cu
care se deplaseaz`.
Re]eaua de asisten]` rutier` a Auto mobil Clubului Român este dimensionat`
pentru a face cu succes fa]` problemelor
pe care le întâmpin` to]i automobili[ti.
De la call center-ul ACR, care preia
apelurile de urgen]`, pân` la rezolvarea,
cu promtitu dine, a problemei tehnice,
direct la locul accidentului, lucreaz`
oameni pasiona]i de automobile [i
anima]i de dorin]a de a ajuta al]i oameni.
Fie c` vorbim de flota proprie de
asisten]` rutier` a ACR ori de autove hiculele partenerilor no[tri, am fost
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prezen]i pe [osele atunci când ni s-a
solicitat aju torul.
Ne str`duim s` fim cât mai promp]i [i
bine preg`ti]i, astfel încât peste 40%
dintre defec]iuni le rezolv`m direct la fa]a
locului. Asisten]a rutier` de la ACR este
una certificat`, pentru c` am imple mentat [i men]inem un sistem de ma nagement al ca lit`]ii conform standar dului ISO 9001:2015.
Pentru noi, anul 2019 a însemnat mai
multe cazuri de asisten]` rutier` rezolvate
cu succes, mai mul]i automobili[ti ajuta]i
atunci când au avut nevoie de noi. De la
simple pene, pân` la recuper`ri din afara
carosabilului, efectuate cu autovehicule
specializate, toate au fost rezolvate cu
succes, redând astfel mobilitatea mem brilor no[tri.
Milioane de automobili[ti au circulat pe
[oselele din România [i str`in`tate,
iar atunci când s-au confruntat cu Ü

beneficii

Ü probleme

tehnice în traficul rutier,
Automobil Clubul Român, care dis pune de mijloace de interven]ie optim`
în toate cele 41 de jude]e ale ]`rii, le-a
stat non stop la dispozi]ie [i le-a oferit
asisten]a necesar`.
Datorit` experien]ei noastre în asis tenta rutier` non-stop, am conceput, dea lungul timpului, pentru membri ACR,
pachete din ce în ce mai complexe [i
specifice. Membrii ACR beneficiaz`, pe
lâng` serviciile de asisten]` rutier` [i de
pachetele de reduceri, de cazare în caz de
incident, rent a car, consultan]` juridic`
de specialitate sau de ajutor la în matricularea automobilului achizi]ionat.
La Automobil Clubul Român red`m
mobilitatea [i nu oferim doar tractare

de calitate

auto, ci un complex de avantaje [i
facilit`]i specific automobilismului!
De aceea, din respect pentru to]i
automobili[tii [i membrii ACR care ne-au
solicitat non stop asisten]a rutier` la
telefoanele 021 222 22 22, 0745 382
715, 0722 382 715, am f`cut tot
posibilul, în anul 2019, s` rezolv`m
fiecare incident cu maxim` prom pti tudine [i seriozitate.
Privim la 2020 ca la un an plin de
provoc`ri. Sper`m s` ne ridic`m în
continuare la în`l]imea a[tept`rilor mem brilor no[tri, cu aceea[i responsabilitate
[i profesionalism cu care i-am obi[nuit
pân` acum!
Ing. Alin DROSU n
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Permis Interna]ional de Conducere
\n Malaysia
În edi]iile anterioare
ale revistei am prezentat
con di]iile de c`l`torie [i
nece sitatea dobandirii
unui Per mis Interna]ional
de Condu cere în ]ari
precum SUA [i Japonia.
Acum vom pre zenta
acest document inter na]ional pentru statul
Ma laysia, care se afl`
pozi]ionat în zona Asiei
de Sud [i de Est.
Orice c`l`torie cu automobilul în Malaysia trebuie
atent planificat`, mai ales c`
în aceast` ]ar` regulile sunt
destul de diferite fa]` de
cele din ]ara noastr`. În
Malaysia se circul` pe partea

stâng` a drumului, iar centura de siguran]` este obligatorie pentru locurile din
fa]`. Foarte important de
[tiut este faptul c` permisele europene nu sunt recunoscute în aceast` ]ar`.
Pentru a putea conduce
un automobil în Malaysia,
ave]i nevoie de un Permis
Interna]ional de Conducere,
dac` perioada de [edere
este mai mare de 90 de zile.
Acesta se poate elibera
membrilor ACR de c`tre
orice sucursal` a Automobil
Clubului Român.
Trebuie s` [ti]i c` un permis international de conducere pentru Malaysia este
eliberat în conformitate cu

prevederile Conven]iei de la
Geneva Asupra Circula]iei
Rutiere din 1949, aceste detalii fiind men]ionate [i pe
website-ul Ministerului Afacerilor Externe, www.mae.ro..
Valabilitatea permiselor Interna]ionale de conducere
este de un an.
A[adar, pentru calatoria cu
automobilul în Malaysia
ave]i nevoie de un permis
interna]ional de conducere.
Pentru alte informa]ii, v`
rug`m s` contacta]i una
dintre sucursalele noastre.
Iat` care sunt principalele
reguli de circula]ie atunci
când v` deplasa]i în Malaysia având un permis interna]ional de con- Ü

Malaysia, Kuala Lumpur
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Ü ducere, conform site-ului

Ministerului
Externe:

Afacerilor

Starea general`
a drumurilor
În ultimii ani, s-au f`cut
investiţii mari în infrastructura rutier`, care se prezint`
la un nivel bun. Toate autostr`zile sunt bine amenajate
şi întreţinute, având zone de
servicii la fiecare 30-40 km.

Limita de vitez`
Limita de vitez` pe autostrad` este de 110 km/or`
dar, pe anumite por]iuni
marcate, ea poate fi redus`
pân` la 80-90 km/or`.

Parcarea în Malaysia
Parc`rile în oraşe sunt
bine reglementate, indicate
şi clar trasate pe carosabil.
Bordurile înalte nu permit
parcarea cu dou` roţi pe
trotuar. Exist` parc`ri la nivelul solului sau supraetajate în toate hotelurile,
complexurile comerciale sau
în apropierea punctelor de
interes turistic. De-a lungul
trotuarelor sunt trasate
dungi galbene, care interzic
parcarea în timpul zilei.
Vehiculele parcate în locuri
interzise sunt tractate pe
cheltuiala conduc`torului
auto. În intersec]iile nemarcate [i la sensurile giratorii
se aplic` prioritatea de

interna]ionale

dreapta. Limita admis` de
alcoolemie este 0,08 0/00.

Informa]ii în caz
de accident
În cazul producerii unui
accident uşor de circulaţie,
maşina trebuie tras` la marginea drumului, pentru a se
evita producerea altor accidente [i a[teptat` sosirea
poli]iei rutiere, care în general este prompt` [i eficient`.
Aten]ie: [i în caz de accident rutier, autorit`]ile solicit` prezentarea unui Permis Interna]ional de Conducere.
Redac]ia n
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Ce trebuie s` [tii despre Carnetul
de Trecere prin Vam`
De-alungul timpului am primit
foarte multe întreb`ri despre Carnetul
de Trecere prin Vam`, cunoscut si sub
denumirea de Carnet de Passages en
Douane (CPD). În continuare, vom
l`muri câteva aspecte cu privire la
acesta.
Carnetul de Trecere prin Vam` (CPD) sau
Carnet de Passages en Douane este documentul vamal interna]ional care faciliteaz`
admiterea temporar` a autovehiculelor pe teritoriul unui stat. Carnetul constituie o garan]ie
interna]ional` pentru plata taxelor vamale în
]`rile care recunosc acest document, în cazul
autovehicululelor aflate temporar pe teritoriile
]`rilor respective, pentru care, astfel, nu mai
trebuie achitate taxe vamale.
CPD este utilizat în cadrul Conven]iilor
vamale ale Organiza]iei Na]iunilor Unite din
1954 [i 1956, care reglementeaz` importul
temporar al vehiculelor rutiere private [i
comerciale. De asemenea, CPD face parte din
Conven]ia de la Istanbul din 1990, administrat` de Organiza]ia Mondial` a V`milor.
Persoanele care î[i import` temporar vehiculele în ]`rile în care sunt necesare carnete
trebuie s` accepte respectarea legilor [i reglementarilor din ]ara respectiv`, în special condi]iile de import temporar.
În urm`toarele state este acceptat Carnet de
Passages en Douane (Carnet de trecere prin
Vama):
AFRICA
Botswana, Buthan, Burkina Faso, Camerun,
Republica Central Africana, Chad, Ciskei, Comoros, Congo, Egypt, Gabon, Ghana, GuineaBissau, Ivory Coast, Kenya, Lesotho, Libya, Madagascar, Malawi, Mali, Mauritania, Namibia,
14

Niger, Senegal, Somalia, Africa de Sud, Swaziland, Tanzania, Togo, Uganda, Zimbabwe.

AMERICA
Argentina, Canada, Chile, Colombia, Costa
Rica, Ecuador, Paraguay, Peru, Trinidad & Tobago, Uruguay, Venezuela.
ASIA [i ORIENTUL APROPIAT
Bangladesh, India, Indonesia, Iran, Iraq,
Japonia, Iordania, Kuwait, Liban, Malayesia,
Oman, Pakistan, Qatar, Singapore, Sri Lanka,
Syria, Emiratele Arabe Unite, Myanmar, Nepal.
EUROPA
Belgia, Danemarca, Finlanda, Grecia, Italia,
Turcia.
OCEANIA
Australia, Noua Zeelanda
V` rug`m s` nota]i c` lista cu ]`rile de mai
sus poate suferi modific`ri datorit` unor
schimb`ri care pot ap`rea în legisla]ia acestor
state. În Turcia CPD-ul este foarte folositor
pentru autocare, vehicule care transport`
autovehicule avariate sau defecte, etc. În
Belgia, Danemarca, Finlanda si Grecia,
Carnetul de trecere prin vama CPD (Carnet de
Passages en Douane) este solicitat pentru
anumite categorii de vehicule, precum
vehiculele de curse, ambulan]e etc.
Automobil Clubul Român elibereaz`
Carnetul de Trecere prin vama CPD
(Carnet de Passages en Douane) prin
sucursalele proprii.\
Pentru a ob]ine informa]ii despre eliberarea
unui Carnet de Trecere prin Vam` CPD (Carnet
de Passages en Douane) ne pute]i scrie la
adresa de e-mail acr@acr.ro
Redac]ia n

p r e m i e r e a micilor sportivi

S`rb`toarea kartingului electric 2019
În ultima sâmb`t` a
lunii noiembrie 2019, în
ajunul Zilei Na]ionale a
României, în saloanele
Clubului Diplomatic din
Bucure[ti s-au adunat
sportivii practican]i ai
kartingului electric, pentru a realiza o parad` a
„kartingului“ electric [i
pentru a-[i primi trofeele
cucerite în concursurile
na]ionale ale anului care
se încheie.
Organizat` de „Comisia de Vehicule Electrice
[i Energii Alternative –
CVEEA“ din cadrul Automobil Clubului Român,
cu participarea Federa]iei
Române de Karting, „Marea
Gala“ a micilor sportivi a
ar`tat c` „rezerva de automobili[ti“ este la un nivel
excelent, acest sport contribuind, atât la educa]ia tehnic` cât [i la cea de siguran]` rutier` a copiilor.
Varsta copiilor participan]i
a acoperit „o plaja“ cuprins`
între 4 – 5 ani [i 11 - 12 ani.
O fumuse]e de
copii care st`pânesc foarte bine
pilotajul
unui
kart electric [i
cresc în respectul
calit`]ii [i performan]ei în sport.
Al`turi de copii
au fost [i mul]i
dintre p`rin]ii acestora, care fac
eforturi l`udabile

pentru ca cei mici s` practice kartingul în condi]ii civilizate [i cu material de
concurs de ultim` genera]ie.
Sufletul Galei au fost cei
doi prezentatori neobosi]i [i
sufleti[ti, Tina [i Robert Dr`gan, care sunt [i organizatorii „Super Cupei României la Karting Electic“.
Trofeele campionilor au fost

înmânate de catre dl. Constantin Niculescu, Pre[edintele Automobil Clubului
Român, de dl. Alexandru
Godri, Pre[edintele Federa]iei Române de Karting [i de
dl. Ioan Olaru Pre[edintele
Comisiei Na]ionale de Automobilism [i Karting din cadrul ACR.
Felicit`ri campionilor, felicit`ri copii!
O not` suplimentar` pentru sportivul
num`rul 1 al anului
2019, Andrei Panait
din Ploie[ti, al c`rui
trofeu a fost mai înalt
decât sportivul însu[i.
Frumos, frumos…
în ajunul S`rb`torii
Na]ionale a României!
Ing. Ioan Olaru n
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o p i n i a Societ`]ii Civile

PUNCT DE VEDERE PRIVIND O NOU~
PROPUNERE DE MODIFICARE A OUG
195/2002 PRIVIND CIRCULA}IA
PE DRUMURILE PUBLICE
La Parlamentul României a fost depus`,
în luna noiembrie 2019, o ini]iativ`
legislativ` privind o nou` modificare a
OUG 195/2002. Pe scurt, ini]iativa legislativ` prevede obligativitatea urm`rii unui
curs de conducere defensiv` pentru
conduc`torii auto ai autovehiculelor dotate cu girofar.
Poate aceast` initiativ` s` genereze rezultate care s` contribuie la reducerea
num`rului de decese
[i r`niri grave rezultate în urma producerii accidentelor
rutiere? Este o întrebare la care am
încercat s` r`spundem în urma unei
analize complexe efectuat` de catre
speciali[ti ai ACR.
Din p`cate, în motivarea lor, autorii fac
referire la articole dintr-o directiv` european` în care conduc`torii auto, cei care sunt
viza]i de modific`rile care se doresc a fi
introduse în OUG nr. 195/2002, sunt chiar
ei excepta]i de la prevederile respectivei
directive. Din aceste motive, credem c` o
astfel de motivare nu este fundamentat`
corespunz`tor. Majoritatea vehiculelor, ai
c`ror conduc`tori auto sunt viza]i de actuala
propunere legislativ`, apar]ine Statului
Român. De aceea, în cazul în care este
adoptat` aceast` modificare, bugetul de stat
va trebui completat cu sumele necesare
16

pentru achizi]ionarea acestor cursuri de
conducere defensiv`. Facem observa]ia
pertinent` c`, din nou, ca [i în cazul multor
alte propuneri legislative, se apeleaz` la
fonduri guvernamentale!
Mai mult, actuala propunere legislativ` nu
vizeaz` conduc`torii auto cu factori de risc

(în principal cei ai autoturismelor) [i este
gândit` în mod eronat, nefiind sustenabil`
în viitor. O astfel de propunere legislativ` nu
este fezabil` [i acceptat` de c`tre societatea
civil`, nefiind sustenabil` [i neproducând
efecte benefice pentru cet`]enii României.
În plus, adoptarea ei va conduce la suplimentarea unor fonduri guvernamentale
pentru plata acestor servicii.
Analiza detaliat` a acestei propuneri
legislative o pute]i citi pe pagina noastr` de
Facebook, unde a[tept`m p`rerile, opiniile
[i sugestiile dumneavoastr`!
Biroul de Pres` al ACR n

i s t o r i e [i actualitate

REVISTA „AUTOTURISM“.
CINCI DECENII DE EXISTEN}~
1969 – 2019
Este un adev`r cunoscut
c` timpul cronologic prime[te o înc`rc`tur` valoric`, mai ales suprapus cu
timpul psihologic [i social.
Putem afirma c`, istoriografic, în cei 50 de ani de
existen]`, revista „Autoturism“, ca organ oficial de
pres` al Automobil Clubului
Român s-a consacrat continu`rii problematicii revistei Clubului nostru ap`rut`
în anul 1969.
În cei 50 de ani, în care
au ap`rut aproape 600 de
numere, revista Autoturism,
prima în ]ara noastr` dup`
al doilea R`zboi Mondial, a
men]inut flac`ra automobilismului în ]inuta sa de cultur` [i civiliza]ie româneasc` [i european`. R`sfoind
bogata colec]ie a publica-

]iei, constat`m c` aceasta sa men]inut în patrimoniul
celor mai importante reviste din istoria presei din
România [i ale celor peste
200 de cluburi automo bilistice na]ionale membre
ale Federa]iei Interna]io nale a Automobilului.
La fel de memorabil este
[i faptul c` aceast` longevitate publicistic` [i seria de
genera]ii de colaboratori
din toate domeniile [i straturile societ`]ii se datoreaz`, în cea mai mare m`sur`,
voca]iei inegalabile a Seniorului Editor în persoana
Pre[edintelui ACR, care, dea lungul anilor, la aproape
fiecare apari]ie, prima pagin` este onorat` cu substan]a editorialului purtând
semn`tura sa. Coinciden]a

fericit` a Jubileului semicentenar al revistei cap`t`
un plus de valoare datorat`
[i faptului c` acesta se
înscrie în 2019, an în care
Automobil Clubul Român a
încununat “115 ani de vise,
performan]e [i împliniri”,
a[a cum, atât de semnificativ, se exprima dl. Ing.
Constantin NICULESCU.
Fie ca cei 50 de ani de
existen]` a revistei Autoturism s` îi urmeze necontenit al]ii, fie ca aceast`
publica]ie s` dainuie în
timp, iar genera]iile care vor
veni s` men]in` nestins`
flac`ra automobilismului
românesc.
Dr. Ilie GABRA n
Director al revistei
Autoturism
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siguran]a

auto

Ce mai este nou
la ultimele teste Euro NCAP ?
Dup` cum se [tie VW Golf a fost [i este
în continuare un reper al automobilelor
compacte înc` de la debutul s`u
de acum 45 de ani. Versiunile
anterioare testate de Euro NCAP
au ob]inut ratinguri bune, iar
noua genera]ie Golf 8 a ob]inut
din nou cele cinci stele din cinci,
datorit` siguran]ei la impact [i a
multor sisteme de asisten]`
oferite în varianta standard.
Golful este, de asemenea, primul
Volkswagen care a utili zat
conectivitatea V2X (vehicul la
vehicul, vehicul la infrastructur`)
pentru a permite avertiz`ri în
avans privind unele riscuri care
pot ap`rea. V2X reprezint` o nou tehnologie în siguran]a rutier` care va fi luat` în
considerare [i în viitoarele teste Euro
NCAP.
Ma[ina de clas` mic` a celor de la Ford,
[i anume Puma, s-a descurcat bine, ob]inând scoruri mari la toate cele patru
categorii de teste. Cu 5 stele, Puma a intrat
pe pia]` ca fiind una dintre cele mai sigure
op]iuni din segmentul automobilelor cu
pre]uri mai mici.

Volkswagen Golf 8
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Automobilele chineze[ti MG ZS EV [i MG
HS sunt, de asemenea, automobile noi pe

Audi Q8
pia]`. Cu o list` impresionant` de echipamente [i performan]e bune la testele Euro
NCAP, ma[inile sunt o concuren]` bun`
pentru modelele europene, japoneze sau
coreene. F`r` s` se îndep`rteze de concuren]`, Nissan [i-a f`cut cunoscut off-roader
Juke, care a ob]inut o not` de top.
Mai pu]in norocoas` a fost Aiways U5 allelectric, prima ma[in` de la start-up-ul chinez lansat pe pia]a european` [i testat` de
Euro NCAP. SUV-ul cu aspect inovator a
avut probleme la testele de impact lateral, [i la impactul cu
pietoni [i bicicli[ti. Acest lucru a
coborât ratingul la trei stele pentru moment.
Ultimul pe list` [i în programul
din acest an este Audi Q8. Acest
SUV mare [i totu[i elegant s-a
ridicat la nivelul fratelui s`u Q7,
care, cu dou` s`pt`mâni înainte,
ob]inuse un calificativ maxim de
5 stele.
Euro NCAP [i-a propus s`
evalueze [i noul Opel Zafira Life,

siguran]a
dar a întrerupt testarea dup` ce a fost
evident c` acesta nu este un înlocuitor

auto

Zafirei Life. Echipamentele [i performan]ele a[teptate au r`mas în urm`, în conformitate cu ultimele cerin]e, iar
testarea a devenit inutil`. Presa]i
de Euro NCAP pentru lipsa de
transparen]` [i pentru afirma]iile
false de siguran]`, Opel-Vauxhall
va introduce unele modific`ri la
autoutilitarele lor pentru modelul
2020. Totu[i, acestea nu pot
compensa lipsa de ambi]ie pe
care PSA a demonstrat-o pentru
îmbun`t`]irea siguran]ei în segmentul autoutilitarelor business”.
Ing. Alexandru Vasile n

Ford Puma
pentru varianta anteri oar` de
Zafira. În schimb Zafira Life este
un VAN al grupului PSA, re branduit, disponibil pe pia]` ca
Peugeot Traveller [i Citroen Space Tourer [i deja testat de Euro
Ncap în 2015. Secretarul General
al Euro NCAP, Michiel van
Ratingen a declarat: „Operatorii
de flot` [i consumatorii primesc
vin vechi în sticle noi (sau cum ar
spune românii: aceea[i M`rie cu
alt` p`l`rie), deoarece nu exist`
prea multe nout`]i de design ale

MG ZS EV
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PL~TE{TE ROVINIETA PRIN
SUCURSALELE ACR
Automobil Clubul
Român, prin sucursalele
[i agen]iile sale
jude]ene elibereaz`
roviniete electronice,
conform parteneriatului
cu Compania Na]ionala
de Administrare a
Infrastructurii Rutiere
(CNAIR), pentru toate
categoriile de
autovehicule care
utilizeaz` re]eaua de
drumuri na]ionale, atât
pentru cele
înmatriculate în ]ar`,
cât [i pentru cele
înmatriculate în
str`in`tate.
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Prin achitarea rovinietei,
șoferii au drept de circula]ie
cu autovehicule, pe o perioad` de timp determinat`,
pe re]eaua de drumuri na]ionale a României. Re]eaua
drumurilor na]ionale include autostr`zile, drumurile
expres, drumurile interna]ionale (a[a cum sunt cunoscute acum drumurile na]ionale europene), drumurile
na]ionale principale [i drumurile na]ionale secundare.
Mare aten]ie pentru amatorii de senza]ii tari care uit`
s` achizi]ioneze rovinieta
electronic`. Potrivit OG nr.
15/2002, amenda pentru
lipsa rovinietei este de minim de 250 de lei, dar poate
ajunge pân` la 4.500 de lei,
în func]ie de tipul vehicu-

lului. Amenzile cele mai mici
se dau în cazul autoturismelor, în timp ce amenzile
cele mai mari se dau în
cazul vehiculelor de transport de marf` cu MTMA
(mas` total maxim` autorizat`) mai mare sau egal`
cu 12 tone.
Tarifele practicate sunt
exprimate în euro, includ
TVA, iar cursul de schimb
leu-euro folosit este cel
exprimat de BNR, valabil în
ultima zi lucr`toare din luna
anterioar` emiterii rovinietei.
Tarife roviniet` actuale:
n Pentru autoturisme: 3
euro pentru [apte zile, 7
euro pentru 30 de zile, Ü
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euro pentru 90 de
zile și 28 de euro pentru
12 luni.
n Pentru vehicule de
transport marf` cu masa
total` admisibil` tehnic
(MTMA) mai mic` sau egal`
cu 3,5 tone: 6 euro pentru
șapte zile, 16 euro pentru
30 de zile, 36 de euro
pentru 90 de zile și 96 de
euro pentru 12 luni.
n Pentru vehicule de
transport marf` cu MTMA
mai mare de 3,5 tone [i mai
mic` sau egal` cu 7,5 tone:
4 euro pentru o zi, 16 euro
pentru șapte zile, 32 de
euro pentru 30 de zile, 92
de euro pentru 90 de zile și
320 de euro pentru 12 luni.
n Pentru vehicule de
transport marf` cu MTMA
mai mare de 7,5 tone și mai
mic` decât 12 tone: 7 euro
pentru o zi, 28 de euro
pentru șapte zile, 56 de
euro pentru 30 de zile, 160
de euro pentru 90 de zile și
560 de euro pentru 12 luni.
n Pentru vehiculele de
transport marf` cu MTMA

mai mare sau egal` cu 12
tone, cu maximum trei axe,
inclusiv: 9 euro pentru o zi,
36 de euro pentru șapte
zile, 72 de euro pentru 30
de zile, 206 euro pentru 90
de zile și 720 de euro
pentru 12 luni.
n Pentru vehicule de
transport marf` cu MTMA
mai mare sau egal` cu 12
tone, cu minimum patru
axe, inclusiv: 11 euro pentru
o zi, 55 de euro pentru
șapte zile, 121 de euro
pentru 30 de zile, 345 de
euro pentru 90 de zile,
1.210 euro pentru 12 luni.
n Pentru vehiculele de
transport persoane cu peste
nou` locuri pe scaune
(inclusiv șoferul) și cel mult
23 de locuri pe scaune
(inclusiv șoferul): 4 euro
pentru o zi, 20 de euro
pentru șapte zile, 52 de
euro pentru 30 de zile, 120
de euro pentru 90 de zile,
320 de euro pentru 12 luni.
n Pentru vehicule de
transport persoane cu mai
mult de 23 de locuri pe

scaune (inclusiv conduc`torul auto): 7 euro pentru o zi,
35 de euro pentru șapte
zile, 91 de euro pentru 30
de zile, 210 euro pentru 90
de zile și 560 de euro pentru 12 luni.
Cele mai monitorizate
drumuri sunt Drumul Na]ional 1 (Timi[ul de Sus, Sebe[,
Vâlcele, {ercaia, O[orhei,
B`rc`ne[ti/Române[ti),
Drumul Na]ional 2 (Iacobe[ti, Nicolae B`lcescu, Mo]ca, M`r`cineni), Drumul Na]ional 6 (Sânnicolau Mare,
Co[oveni, Mehadia, Dr`g`ne[ti Vla[ca) [i Drumul Na]ional 15 (Vaduri, Sângeorgiu de Mure[, Gârleni, C`lug`reni). Nici cei care circul` pe autostr`zi nu scap`
de monitorizare, și anume
sunt amplasate camere video pentru verificarea rovinietei la Petre[ti (A1), Glina,
Fete[ti (A2), Gil`u [i Snagov
(A3).
(Date preluate CNAIR)
Biroul de Pres` ACR n
21

istoria ACR

la ea acas`

Un veteran al ACR
de la Sucursala Bucure[ti
Scriu acest articol cu
gândul la membrii
sucursalei ACR Bu cure[ti,
iar comunicarea per ma nent` cu ace[tia constituie
o virtute recunoscut` a
sucur salei noastre.
Sucursala ACR Bucure[ti,
care a fost înfiin]at` în anul
1967, î[i are sediul în
inima Bucure[tiului, putem
spune, pe sos. Colentina
nr.1, vis-a-vis de Pia]a
Bucur Obor.
Sucursala ACR Bucure[ti se
prezint` ast`zi cu un sediu
foarte generos [i modern, unde
membrii ACR, principalul capital uman, sunt primi]i cu drag.
De asemenea, [coala de [oferi
din cadrul sucursalei se bucur`
de experien]a [i prestigiul acumulat în cei 110 ani de la înfiin]area ei, oferind membrilor
ACR efectuarea cursurilor teoretice [i practice în condi]ii
deosebite, mai ales c` flota de
autoturisme este nou` [i performant`, iar primele ore de
conducere se efectueaz` în po-

Gheorghe Vasiliu - membru ACR din 1967 [i Constantin
Niculescu, Pre[edintele ACR
ligonul propriu ACR, din [oseaua Jiului. Totodat`, sucursala
dispune de autoplatforme [i
autovehicule de depanare, dotate cu tot ce este necesar [i
care sunt puse la dispozi]ia
membrilor ACR [i membrilor
cluburilor auto din str`in`tate.
Sucursala mai dispune de o
sta]ie de asisten]` tehnic`
proprie, care, non-stop st` la
dispozi]ia membrilor ACR. De
asemenea, la sediul sucursalei
se pot emite roviniete [i
asigur`ri de tot felul (RCA,
CASCO, medicale, de c`l`torie
etc.).

***
Nu cu mult timp în urm` am
avut [ansa s` discut cu unul
dintre membrii veterani ai
sucursalei noastre, cu ocazia
Adun`rii Generale a membrilor
ACR Bucure[ti. Este vorba
despre domnul inginer Gheorghe Vasiliu, persoana care a
condus compartimentul de investi]ii în Centrala ACR [i a
adus o contribu]ie important`
la dezvoltarea bazei materiale
[i logistice a Automobil Clubului Român. Ulterior, dl. Vasiliu a
de]inut func]ia de director al
sucursalei ACR Bucure[ti timp
de [ase ani. V` relatez c` este
un om deosebit [i profesionist.
Vreau s` v` prezint o parte din
dialogul meu cu domnul Gheorghe Vasiliu:
Bona Badeca: Domnule
Vasiliu, îmi pare bine s` ne
revedem cu ocazia evenimentului adunarii generale a Ü
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Ü membrilor

ACR Bucure[ti!
Ce mai face]i?

Gheorghe Vasiliu: La vârsta
mea de aproape 87 de ani m`
deplasez mai greu, dar nu am
lipsit niciodat` de la evenimentele ACR. Fac tot posibilul
s` ajung. Îmi face pl`cere mereu s` aud despre ACR [i nout`]ile pe care le lanseaz` automobili[tilor [i membrilor s`i.
BB: Mai v` aduce]i aminte
când a]i devenit membru?
GV: Stimat` doamn`, eram
destul de tân`r atunci. Este
vorba de anul 1967! ACR-ul î[i
luase un avânt mare în ]ara
noastr` [i m-am dus [i m-am
înscris [i eu.
BB: Care a fost primul dumneavoastr` automobil?
GV: De fapt nu a fost un
automobil. Am avut un vehicul
pe dou` ro]i, adic` o motociclet`. Mai târziu i-am construit
singur un ata[, doar eram
inginer, nu ! O perioad` am
condus [i un Trabant pe care
mai tot timpul îl reparam. În
prezent nu mai am ma[in`,
pentru c` fiind în vârst` [i mai

Sediul Sucursalei ACR Bucure[ti

ales la aglomera]ia Bucure[tiului nu mai puteam conduce
cu precau]ie. Dar, sigur, eu am
r`mas fidel Automobil Clubului
Român, pentru c` voca]ia de
automobilist nu dispare a[a
u[or [i mai ales c` am lucrat
ani de-a rândul aici. Inima o am
[i acum la ACR.
BB: V` aduce]i aminte de
unele facilit`]i pe care vi le
oferea Automobil Clubul Român pe vremuri?
GV: Automobilul, de obicei,
mi-l reparam singur. Cel mai
mult [i mai mult îmi pl`cea s`
c`l`toresc prin Europa cu ACR.
Pentru mine era un mare avan-

taj acest lucru [i crede]i-m`, am
v`zut destule ]`ri. Dar m` foloseam [i de alte beneficii [i
facilit`]il oferite de ACR.
BB: Dup` cum vede]i, la
Adunarea General` de ast`zi,
sunt foarte mul]i membri tineri.
Ce mesaj le transmite]i?
GV: Automobilul nu este o
joac` [i nici o „balerin`“, nu
poate fi condus decât cu mult`
grij` [i responsabilitate. Statisticile spun c` multe accidente se
produc de c`tre tineri din cauza
incon[tien]ei. Automobil Clubul Român reprezint` un promotor al educa]iei rutiere în
România [i are o implicare major` în Societatea Civil`
româneasc`. Doresc s` fie
fideli asocia]iei noastre seculare, a[a cum ACR le
sus]ine lor, în permanen]`,
cauza automobilismului în
ceea ce prive[te mobilitatea
acestora.
Bona Badeca n
[ef Sucursala ACR
Bucure[ti
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beneficii pentru membri

BAZELE TURISTICE ALE ACR
LA DISPOZI}IA MEMBRILOR
{I |N 2020
Sezonul turistic 2020 va începe odat` cu prim`vara [i fiecare dintre
noi caut` cele mai bune oferte pentru petrecerea, fie [i doar a câtorva zile
de recreere, departe de aglomera]ia [i poluarea caracteristice marilor ora[e.
Automobil Clubul Român pune la dispozi]ia membrilor Asocia]iei bogata
sa baz` turistic`, în m`sur` s` satisfac` toate gusturile [i preten]iile pentru
o vacan]` reu[it`.

{ANSA UNUI PEISAJ
FASCINANT
LA HOTELUL NEHOIU
Hotelul ACR Nehoiu, modernizat la
standardele unui turism modern, este situat
în vecin`tatea masivului Penteleu [i Barajului Hidrocentralei Siriu, oferind bog`]iile
unor
sejururi
memorabile. Se

pot întâlni caprele negre venite din Mun]ii
Retezat, iar cursul superior al râului Buz`u
ofer` satisfac]iile unui pescuit sportiv la
caras, p`str`v, crap [i clean, ca [i pentru
plaj` [i plimb`ri cu pluta. Pot fi vizita]i Vulcanii Noroio[i, la 12 km de Berca, ca fenomen natural rar întâlnit în lume, iar Muzeul
Chihlimbarului te poate fascina cu colec]iile
de chihlimbar, unice în România [i printre
pu]inele în lume.
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Detalii la Sucursala ACR Buz`u, tel. 0238/
712.581, 0745/382.753 sau la e-mail
acr_bz@acr.ro.

HOTELUL DIN OL~NE{TI
{I CELE 35 DE IZVOARE
DE S~N~TATE
Automobil Clubul Român dispune, în
renumita sta]iune B`ile Ol`ne[ti, jude]ul

Vâlcea, de un hotel în centrul ora[ului, pe
care l-a pus la dispozi]ia membrilor Asocia]iei. Inaugurat recent, acesta asigur`
accesul la cele 35 de izvoare [i la sondele de
ap` sulfuroas` pentru b`i, printre cele mai
eficiente din lume. Izvoarele Ol`ne[ti au fost
medaliate cu aur la expozi]ia interna]ional`
de la Viena. Multe izvoare minerale
dep`[esc performan]ele terapeutice ale Ü

beneficii pentru membri

Ü multor

resurse similare din sta]iuni
celebre din lume.:
m afec]iunile tratate: digestive, renale, urinare, ale ficatului [i c`ilor biliare, metabolice
[i de nutri]ie, respiratorii, dermatologice,
cardiovasculare, ginecologice etc;
m cur` climatologic`: calmare, lini[tire [i
eliberarea de stres;
m dietoterapie: sub controlul personalului
medico-sanitar de specialitate pentru afec]iunile tratate în sta]iune;
m diferite forme de turism: balnear, montan, monahal, sportiv: rezerva]iile Tisa, Buila
- Vânturari]a, R`di]a – Mânzu, Lacul Frumos,
de nuferi albi [i galbeni, etc.
Rezerv`ri de locuri: 0250/ 733.140,
0745/382.779, e-mail acr_vl@acr.ro.

grafie [i folclor [i multe alte edificii istorice
medievale.
Filiala ACR din Alba Iulia ofer` membrilor
ACR servicii turistice performante în propriul
hotel, recent modernizat, precum [i servicii
de mecanic` auto, de ITP, de service auto.
Detalii
la
021/317.82.51,
e-mail
organizare@acr.ro.

LOCA}IE DE TRANZIT –
ACR ARAD
Automobili[tii, afla]i pe teritoriul jude]ului
Arad, pot beneficia de multiple facilit`]i

HOTELUL DIN ALBA IULIA
{I TURISMUL CULTURAL
Cetatea Alba Iulia, cu cele 7 bastioane, în
form` de stea, din secolul XVII, este cel mai
impresionant de acest
tip din sud-estul Europei.
În interiorul fortifica]iei
pot fi vizitate Catedrala
Reîntregirii, Muzeul [i
Sala Unirii, Catedrala

Romano-Catolic`, cu aceea[i vârst` cu
Catedrala Notre-Damme din Paris din 1247
– 1291, Celula lui Horea, Clo[ca [i Cri[an,
statuia ecvestr` a lui Mihai Viteazul, Biserica
de lemn a primei mitropolii ortodoxe
ctitorit` de Mihai Viteazul, monumentul
închinat memoriei lui Avram Iancu, etc.
Jude]ul Alba prezint` atrac]ii turistice
unicat: Muzeul Ro[ia Montan`, pe[teri,
trenule]ul „Moc`ni]a”, tezaurul de etno-

oferite de Complexul
Multifunc]ional ACR
Arad.
Complexul aflat în imediata
vecin`tate a drumului c`tre Vama N`dlac (str. Poetului nr.
54, Arad) dispune de spa]ii de cazare
constând într-un apartament spa]ios, dou`
camere duble [i o sal` de conferin]e cu o
capacitate de 150 de locuri, dotate cu aer
condi]ionat.
Membrii ACR beneficiaz` de reduceri
importante, atât pentru cazare, cât [i pentru
organizarea de evenimente în cadrul Complexului Multifunc]ional ACR Arad.
Pentru
informa]ii
suplimentare
[i
rezerv`ri, va pute]i adresa la telefoanele
0257/281.445, 0745/ 382.734 sau la email: acr_ar@acr.ro.
Compartimentul Turisn ACR n
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DE LA LUME ADUNATE
{I |NAPOI LA LUME DATE
Mecanicul Dorel [i „ispr`vile“ sale
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Sursa: Facebook
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