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Datorit` dezvolt`rii specta -
culoase a Internetului [i a flu -
en]ei tot mai evidente a citito-
rilor spre acest univers infor-
ma]ional mo dern, inclusiv ca
urmare a evo lu]iei tot mai ac -
cen tuate a sistemului de co -
mu nicare în cadrul Auto mo bil
Clubului Ro mâ n, [i ca ur mare
a solicit`rii unui num`r impor-
tant de membri ACR, în cepând
cu anul 2010, revista „Auto tu -
rism“ apare on-line, pe site-ul
www.acr.ro [i poa te fi acce-
sat` gratuit.

P r i m u l  n u m ` r  P r i m u l  n u m ` r  
-  f e b r u a r i e  1 9 6 9  --  f e b r u a r i e  1 9 6 9  -
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Acum, când ne despart doar câteva
s`pt`mâni de finalul anului 2020, pu tem
afirma c`, în pofida confrunt`rii so ciet`]ii
române[ti cu pandemia coro na virus, cea
mai mare provocare din isto ria sa
multisecular`, Automobil Clubul Român,
s-a afirmat [i continu` s` se manifeste ca
factor de ini]iativ` [i ac]i une statornic` în
slujirea intereselor ma  jore ale membrilor
ACR [i ai celor lal]i automobili[ti din ]ara
noastr`. 

Automobil Clubul Român a promovat
cu insisten]` [i a asigurat cadrul optim de
aplicare a comandamentelor valori ce ale
„Deceniului Mondial al Siguran]ei Rutiere
2011-2020" instaurat în Româ nia de
Federa]ia Interna]ional` a Auto mobilului
(FIA), care a conferit, pentru prima dat` în
istorie, siguran]ei rutiere dimensiuni
planetare, în scopul tran sfor m`rii [oselei
într-un spa]iu de civi liza]ie, demnitate
uman` [i educa]ie ci vic`. Automobil
Clubul Român s-a ma ni festat cu
pregnan]` în sistemele de asisten]`
rutier` ca lider de pia]` pentru
automobili[tii români, atât prin ampli -
ficarea bazei materiale [i modernizarea
logisticii proprii de interven]ie non-stop,
pe teritoriul na]ional [i în str`in`tate, prin
cluburile membre ale FIA.

Automobil Clubul Român este unicat în
asisten]a rutier` prin managementul
complet de servicii, de transport, de si -
guran]` a integrita]ii automobilului ac -
cidentat, de asigurare a pieselor de
schimb, din ]ar` [i str`in`tate, a caz`rii
persoanelor implicate [i alte facilit`]i
specifice care sa le asigure salvarea vie ]ii
[i refacerea dup` traumele acci den tului
rutier.

Diapazonul de performan]e ale ACR
cuprinde dezvoltarea volumului [i a di -
versit`]ii informa]iilor specifice automo -
bilismului intern [i interna]ional (legis -
la]ie, informa]ie la zi despre trafic, pre ]uri
combustibili auto, roviniete, etc.) pe
pagina de internet ACR (www.acr.ro),
Facebook, Instagram,Twitter, newsletter, etc.

ACR a încheiat, în beneficiul mem bri -
lor s`i, în acest an, parteneriate privind
reduceri acordate pe periode de timp
nelimitate. De-alungul timpului, ACR
faciliteaz` membrilor s`i accesul la cât
mai multe servicii [i produse în inte resul
acestora. Pe lâng` reducerile deja
consacrate la combustibilii auto, la rent a
car, hoteluri, agen]ii de turism, în pri ma
parte a anului 2020 au intrat în vi goare
parteneriatele cu lan]ul de far m cii
Catena (pân` la 25% reducere) [i cu

ÎN ACEAST~ STARE ÎN ACEAST~ STARE 
A PANDEMIEI  A PANDEMIEI  
DE COVID-19,  DE COVID-19,  
ACR A MERS ACR A MERS 
{I  MERGE ÎNAINTE{I  MERGE ÎNAINTE
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re]eaua medical` Regina Maria (redu -
ce  re 30%), [tiind cât de important`

este s`n`tatea [i siguran]a membri lor
no[tri.

Cu toate c` activit`]ile de sport auto -
mobilistic [i de karting au fost sistate o
perioad` de timp, din cauza pandemiei,
totu[i, în perioada aceea, ACR a trans mis
tuturor structurilor sportive indica ]iile FIA
cu privire la reluarea [i desf` [urarea
competi]iilor sportive f`r` spec tatori.

Se cuvine men]ionat faptul c`, multe
cluburi sportive au organizat competi]ii
cu sportivi amatori, activit`]i reu[ite în
domeniu. Federa]ia Român` de Karting
(FRK) – de]in`toare a „puterii sportive”
pentru karting - [i-a organizat campio -
natele în conformitate cu regulamen tele
FIA, antrenând participan]ii la în treceri
deosebite.

Regret`m faptul c` Federa]ia Român`
de Automobilism Sportiv (FRAS) conti nu`
activit`]ile revan[arde [i refuzarea puterii
sportive, p`gubind atât asocia ]iile [i clu -
burile afiliate [i, în mod deo sebit, spor tul
automobilistic din Româ nia. 

Manifest`ri deosebite, gen Raliul Ro -
mâ niei, Raliul Dun`rii etc, nu au mai fost
organizate, iar automobili[tii ro mâni nu
au participat la competi]ii in ter na]ionale
în afara României!

Un fapt deosebit este [i acela c` la
competi]iile na]ionale nu se respect` în
tota litate regulamentele interna]ionale
ale FIA!!

{colile de [oferi ale Automobil Clubul
Român î[i vor perfec]iona programul, în
continuare, în anul 2021, prin activit`]i
noi [i performan]e, astfel încât, viitorii
[oferi s` fac` fa]` marilor provoc`ri ale
circula]iei publice din ]ar` [i din str`i -
n`tate, mai ales din Europa. {coala de
[oferi ACR, care a împlinit în acest an 110
ani de existen]`, organizeaz`, de
asemenea, cursuri de perfec]ionare în
conducerea auto pentru tinerii [oferi,
precum [i de refacere [i consolidare a
deprinderilor conducerii auto în situa]ii
limit`, pe timp de precipita]ii [i condi ]iile
necesare tuturor anotimpurilor [i

caracteristicilor arterelor de circula]ie de
pe mapamond. {colile de [oferi ACR
dispun de poligoane moderne de preg` -
tire practic` [i teoretic` ale tinerilor [o feri,
precum [i s`li de legisla]ie rutier` dotate
cu logistica necesar` cunoa[terii [i
deprinderii conducerii tot mai dificile în
condi]iile de trafic actuale din ]ara
noastr` [i str`in`tate. Instructorii auto ai
[colilor de [oferi ACR sunt recruta]i dintre
cei mai performan]i speciali[ti în
domeniu. Este demn de notat [i faptul ca
elevii [colilor de [oferi ale ACR ob]in
performan]e deosebite la sus]inerea
examenelor legale de [oferi pentru toate
categoriile de autovehicule.

ACR este unicat totodat`, [i prin fapul
c` în ultimii ani [i-a modernizat siste mul
de comunicare cu automobili[tii prin
folosirea la maxim a avatajelor
deosebite oferite de spa]iul virtual, mai
ales în ceea ce prive[te volumul [i di -
versitatea informa]iilor specifice auto -
mobilismului intern [i interna]ional. A -
 ceasta pentru c` [i ast`zi circulatia ru -
tier` nu mai poate fi considerat` ca o
aventur`, un automobilist informat fiind
întotdeauna mai protejat [i mai în sigu -
ran]`, atât timp cât o asocia]ie ca ACR îl
are ca membru în rândurile sale. 

Prin vocea sa distinct` [i activit`]ile
dedicate membrilor s`i [i ap`r`rii drep -
turilor automobili[tilor, în ]ar` [i în str` -
i n`tate, în conformitate cu legisla ]iile
existente, Automobil Clubul Român s-a
impus, de-a lungul anilor printre cele
mai reprezentative organiza]ii non -
guver namentale din ]ara noastr` pre -
cum [i în rândul cluburilor auto mo -
bilistice din str`in`tate.

116 ani de activitate, împlini]i de ACR
în acest an, au fost onora]i cu multe alte
activit`]i, gen asocia]ie, care s-au
desf`[urat în toate sucursalele jude]ene
ale Automobil Clubului Român!

Ing. CONSTANTIN NICULESCU
Pre[edintele 

Automobil Clubului Român

Ü
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ABUZUL LA ADRESA ACR, CAABUZUL LA ADRESA ACR, CA
ORGANIZA}IE NEGUVERNAMENTAL~ORGANIZA}IE NEGUVERNAMENTAL~

{I MEMBRU AL FIA {I MEMBRU AL FIA 
Ce reprezint`
ACR în plan
interna]ional

De când a organizat prima
curs` automobilistic` din
România, la 22 septembrie
1904, chiar în anul înfiin]`rii
sale, ACR a pus, de fapt, ba -
zele automobilismului din
Ro mânia [i ale  motor spor tu -
lui. În anul 1905, devine
mem bru al Asocia]iei Clu -
burilor Recunoscute, care mai
târziu se va numi Federa]ia
Interna]ional` a Automo bi lu -
lui (FIA), al c`rei membru

este [i pân` în ziua de ast`zi.
Ca [i membru FIA, conform
uzan]elor mondiale, ACR este
Autoritate Sportiv` Na]ional`
(ASN) pentru sportul auto mo -
bilistic [i de karting din ]ara
noastr`, cu atribu]ii de regle -
mentare, supraveghere [i re -
prezentare interna]ional` a a -
cestor ramuri de sport din Ro -
mânia. Pentru o mai bun` în -
]elegere, preciz`m c` Comi te -
tul Olimpic [i Sportiv Ro mân
are atribu]ii similare (pri vind
mi[carea o lim pic` spor tiv`
din ]ara noastr`) oferite de
c`tre forul interna]ional – Co -
mitetul In terna]ional Olim pic
(CIO). De altfel, ACR a f` cut

parte pe riodic din condu cerea
execu tiv` a Federa]iei Interna -
]io  nale a Automobilului (FIA)
[i chiar \n prezent are 3 repre -
zen tan]i \n comisiile de spe -
cia litate ale acestei organi -
za]ii, bucurându-se de apre -
cieri \n comunitatea automo -
bilistic` mondial`.

Ce acuz`, 
\n mod legitim,
ACR

ACR acuz` implicarea politi -
cului în activitatea asocia]iilor
din România [i reclam` inge -
rin]a unor parlamentari în sa -
tisfacerea intereselor de grup,
prin sus]inerea unor ini]iative
legislative care nu [i-ar avea
locul într-o societate perfect
democratic` [i transparent`.
Conform celor afirmate de
ACR chiar pe website-ul pro -
priu, în plin` stare de urgen]`,
când priorit`]ile Statului
Român erau cu totul altele,
doi senatori PSD, Bog dan
Constantin Matei din Rm.
Vâlcea [i Preda Radu Cosmin
din Craiova, introduc, în Sena -
tul României, o ini]iativ` legis -
lativ` al c`rei scop final este
abrogarea art. 21 lit. f) din
Legea Educa]iei Fizice [i Spor -
tului, articol care enumera
Automobil Clubul Roman ca
fiind structura sportiv` Ü

oportunism politic

Sediu lSediu l
centra l  cent ra l  
a l  ACRal  ACR
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din România care gestio -
neaz` automobilismul

spor tiv [i kar tingul sportiv.
Dup` rapidita tea cu care s-a
desf`[urat pro cesul legislativ
din Senat – în 13 aprilie 2020
este depus` ini]iativa, în
S`pt`mâna Pati milor [i în
plin` stare de ur gen]`, iar în
12 mai 2020 este adoptat`
de c`tre Senat, în mod tacit [i
contrar proce du rilor parla -
men tare - ACR îl a cu z` pe se -
na torul Bogdan Constantin
Matei de spri ji nire a unor in -
erese meschi ne, în baza prie -
teniei dintre acesta [i Norris
M`geanu, cel care este pre -
[edintele Fede ra ]iei Ro mâne
de Automo bi lism Spor tiv.

Traiectul sinuos
[i ciudat al noii
initiative
legislative

De[i senatorul Matei î[i do -
rea ca ini]iativa sa s` treac`
neobservat`, în presa vâlcea -
n` este acuzat de „atacuri la
comand` [i de tip mafiot”. O -
dat` ce propunerea legisla -
tiv`, adoptat` pe „repede-
înainte” de c`tre Senat, ajun -
ge la Camera Deputa]ilor în
data de 20 mai 2020, apar [i
primele lucruri ciudate pe
care ACR continu` s` le pre -
zinte opiniei publice. De[i la
Camera Deputa]ilor exista o
co misie parlamentar` de spe -
cialitate, respectiv Comisia
pen tru Înv`]`mânt, {tiin]`,
Tineret [i Sport, unde, de alt -
fel a ajuns acest proiect de
lege pentru a fi analizat,
Victor Ponta face demersuri

rapide pentru înfiin]area unei
comisii speciale. Voit cu rea
inten]ie sau nu, \n data de 13
mai 2020, acesta trimite c`tre
Biroul Permanent al Camerei
Deputa]ilor (chiar a doua zi
dup` ce ini]iativa fusese
adoptat` tacit de c`tre Senat),
o adres` prin care este pro -
pus` înfiin]area unei „Comisii
Speciale care s` elaboreze,
modifice [i s` completeze
propunerile legis lative privind
sportul organi zat din Ro mâ -
nia”. Biroul Per manent a -
prob` aceast` soli citare în
data de 20 mai 2020, zi în
care lucrurile încep s` se
precipite: ini]iativa legislativ`
este înregistrat` la Camera
Deputa]ilor, este trimis` la
Comisia pentru Înv`]`mânt,
{tiin]`, Tineret [i Sport [i sunt
solicitate cereri pentru avize
de la Comisia pentru Buget
Finan]e [i B`nci, Comisia
pentru Administra]ie Public`
[i Amenajarea Teritoriului [i la

Comisia Juridic` de Disciplin`
[i Imunit`]i.

O comisie
special` pentru
eliminarea
abuziv` a ACR
din legea
sportului

Între timp, noua comisie
spe  cial` face demersurile pen   -
tru preluarea ini ]iativei le -
gislative de la Comisia pentru
Înv` ]` mânt, {tiin]`, Ti neret [i
Sport. Chiar dac` punc tul de
vedere al Guver nului Ro mâ -
niei este ne gativ, în sensul c`,
sub sem n`  tura Primului Mi -
nistru se speci fic` negru pe
alb c` „Gu vernul Ro mâniei nu
sus ]ine adopta rea acestei
ini]ia tive legisla tive în forma
prezen tat`”, ar`tând [i moti -
v`rile juridice [i le ga le Ü

Ü

oportunism politic



7

care au stat la baza a -
cestui aviz, la 25 au gust

2020 Victor Ponta î[i pune
semn`tura pe raportul co mi -
siei speciale [i tri mi te ini]ia tiva
spre dezba tere [i adop ta re în
plenul Camerei Deputa ]i lor.  

ACR este siderat de toate
aceste fapte [i informeaz`

conducerea Camerei Deputa -
]ilor, Guvernul României [i
Ministerul Tineretului [i Spor -
tu rilor, precum [i al]i parla -
men tari, de toate aceste abu -
zuri [i înc`lc`ri flagrante ale
ini]iatorilor acestei propuneri,
s`v`r[ite în cadrul procedu -
rilor de avizare a acestui ciu -

dat proiect de lege. O plân -
gere penal` este deja pe bi -
roul procurorilor DNA care vor
investiga infrac]iunile comise
\mpotriva ACR de c`tre cei doi
senatori ini ]iatori ai acestei
propuneri.

Ing. Alin DROSU n

Ü

oportunism politic

Articol ap`rut 
\n cotidianul 

„Jur na lul
Na]ional“ 

\n ziua de 22
sep tembrie
2020, dat`

emblematic`
pentru istoria

ACR [i a
României.
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moment emo]ional

Spre bucuria tuturor, la
jum`tatea lunii septembrie
2020, peste 3,5 milioane de
elevi au intrat, dup` sem nalul
tradi]ional al clopo -
]elului, în s`lile de
clas` sau de
gr`dini]`. Pentru pri -
ma dat` în istoaria
noastr`, [colarii au
început anul nou de
înv`]`mânt dup` o
va can]` for]at` de 6
luni de zile. Pentru
întâia oar`, peste
100,000 de elevi au
stat acas` înc` din
prima zi a noului an
[colar, f`r` a tr`i
emo]iile primului
clopo]el care nu se
poate uita toat` via]a,
sub impactul tragic al
sistemului online.
Orizontul clasic al
înv`]`mântului a de venit
„istorie" povestit` de p`rin]i [i
bunici, ca ur mare a vi rusului
uciga[ Covid-19. Pe de alt`
parte, Ministerul Educa]iei a
recurs imediat dup`
„deschiderea" noului an
[colar, adic` a doua zi, la
„închiderea" por ]ilor unor
[coli ca urmare a depist`rii
cazurilor de infec tare cu
Covid-19, în rândul cadrelor
didactice, elevilor sau chiar al
p`rin]ilor sus pecta]i, cu teste
costisitoare [i greu de
suportat financiar în a[tep tare
de confirmare. 

Emo]iile [i vibra]iile pre lun -
gite ale celor dou` va can ]e
(de prim`var` [i de var`) de 6

luni tr`ite de elevi, de dasc`li,
de p`rin]i [i bunici, de
inspectorii [colari [i, de ce nu,
de oficialit`]ile locale

responsabile [i aces tea de
destinul noilor ge ne ra]ii de
cet`]eni, au fost a proape
anulate de istoaria tragic` a
anului 2020, la început de
mileniu III, în România, în
Europa [i pe întregul
mapamond. Se ru ineaz` [i în
acest fel, treptat dar sigur,
rolul educa]iei tradi]ionale
prin institu]ia fundamental` a
na]iei noas tre multimilenare.
Suntem la un pas de
fenomenul depresiei sociale,
la elevi, la dasc`li, la parin]i [i
bunici. Suntem în pragul
zguduirii din temelii a
principalului sistem de
educa]ie a tinerei genera]ii de
români.

Începând cu noul an [co lar,

un obiectiv esen]ial îl con -
stituie respectarea regu lilor
de igien`, de distan]are fizic`
[i social` precum [i

procurarea celor
peste 233.000 de
tablete, a[a cum
rezult` din datele
statistice oficiale. De
altfel „tabletele" au
devenit o bomb` cu
ceas, care nu [tim
când va ex ploda din
cauza lipsei re sur -
selor financiare ne ce -
sare ale statului,
având în vedere pe -
nuria acestora pe
pia]a intern` [i in -
terna]ional`, [i în târ -
zierii nejustificate
pen tru procurarea lor.

Înv`]`mântul ro -
mânesc se confrunt`

în prezent [i cu alte dificult`]i
majore, una din acestea
constituind-o lipsa poten -
]ialului necesar de cadre
didactice, deficitul factorului
uman fiind eva luat la peste
50.000 de per soane, didac -
tice [i nedi dac tice (din care
18.000 per sonal nedidactic).
La acest deficit esen]ial se
adaug`, în prezent [i extin -
derea acestui insurgent numit
Covid-19, nea[teptat [i
deosebit de virulent, care a
întors lumea pe dos, pentru
c` profesorii, înv`]` torii [i
ceilal]i angaja]i din universul
înv`]`mântului in tr` în
contact permanent cu cei
peste 3,5 milioane de elevi.
Acest risc major se

DESCHIDEREA NOULUI  DESCHIDEREA NOULUI  
AN {COLAR,  CA APOI  S~ F IE  ÎNCHISAN {COLAR,  CA APOI  S~ F IE  ÎNCHIS

Ü
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amplific` [i datorit` lipsei
de personal care s`

realizeze dezinfectarea s`li lor
de cla s`, al laboratoa relor [i
ce lorlalte spa]ii de instruire
didactic` [i cu func] ii admi -
nistrative. For]a de pre viziune
coborât` la cota zero a
factorilor din înv`]`mânt este
acuzatoare [i de faptul ca
acest virus a ap`rut cu câteva
luni înainte de a-[i face
apari]ia în Europa [i, implicit,
în Româ nia. Înce pând cu 15
martie 2020, când s-au închis
por]ile înv`]`mântului ro mâ -
nesc [i pân` în 15 septem -
brie, data tradi]io nal` a
deschiderii noului an [colar a
fost, se poate spu ne, o pe -
rioad` de „hiber nare" insti -
tu]ional`.

Introducerea digitaliz`rii
în sistemul înv`]`mântului
nostru, se poate spune c`
reprezint` mai mult o per -
spectiv` nou` [i un obiectiv
greu de realizat pentru in -
stitu]iile [colare, fie ele na -
]ionale, fie ele jude]ene, fie
ele comunale, fie ele can -
tonate în fiecare loca]ie din
acest domeniu. Peste
800,000 de elevi de pre -
tutindeni, mai ales din
mediul rural [i ora[ele mai
mici, nici m`car nu dispun
de infrastructura necesar`.
Chiar [i scolile care dispun
de tablete (visul tuturor
elevilor) nu au la dispozi]ie
instrumentele tehnice [i
logistice ale utiliz`rii inter -
netului.

Îns`, dup` cum spune un
proverb românesc, un r`u nu
vine niciodat` singur. Apari]ia
pandemiei Covid-19 ca o
boal` a Mileniului III oblig`
elevii, cadrele di dac tice [i
personalul auxiliar s` poarte

masca de protec]ie sanitar`.
Ordinul purt`rii acestei
„pânze" protectoare este
obligatoriu chiar [i în cur]ile
[colilor precum [i în pauzele
dintre orele de curs. Aceste
restric]ii necesare sunt greu
de în]eles [i respectat mai
ales de c`tre elevii de varst`
mic`, con di]ii în care
conceptul de educa]ie în
[coal` prime[te dimensiuni,
ast`zi, neb`nui te cu un an în
urm`.     

Elevii solicit` tablete, îns`
prim`riile p`streaz` toalete
pentru elevi de pe vremea
bunicilor, dar cine dintre
oficialit`]ile locale vede fa]a
nev`zut` a „Icebergului" [co -
lar, ca s` ne exprim`m
metaforic [i s` facem „haz de
necaz". Este oare sufi cient s`
moderniz`m doar [oselele,
s` zugr`vim pri m`riile [i
celelalte institu]ii publice
locale, s` plant`m floricele în
fa]a cl`dirilor administrative
comunale? Întrebarea nu
este doar retoric`, ci în -
corporeaz`, în vibra]iile ei,

valorile culturii [i civiliza]iei
mileniului III în care am intrat
recent.

Una din cele mai mari
provoc`ri ale noului an
[colar o reprezint` secu -
ritatea rutier` a celor peste
3,5 milioane de elevi, care,
de dou` ori pe zi, diminea]a
[i dup`-amiaza, circul` pe
arterele de circula]ie, fie cu
automobilul p`rin]ilor, fie cu
transportul în comun, fie
pietonal, adic` un sumum
zilnic de [apte milioane de
copii ai genera]iei României
de mâine. Automobil Clubul
Român [i-a propus multi -
plicarea ac]iunilor de edu -
ca]ie rutier` prin toate
organiza]iile sale teritoriale
[i factorii de educa]ie civic`
implica]i în acest proces, în
scopul reducerii la mini -
mum a traumelor de pe
[osea, în structura c`rora,
copiii reprezint` circa 10%,
a[a cum rezult` din statis -
ticile oficiale în domeniu.

Dr. Ilie GABRA n

Ü

moment emo]ional



10

legisla]ie rutier`

Mai întâi s` facem o scurt` prezentare.
Canada este a doua ]ar` din lume ca în tindere
dup` Rusia, având o suprafa]` uria[` de
9,987,670 kmp. Uria[a ]ara este alc` tuit` din

10 provincii [i trei teritorii. Provinciile au un
grad de autonomie crescut în ra port cu
guvernul federal, în timp ce teritoriile depind
foarte mult de guvernarea federal`.

Aceast` ]ar` este
una dintre cele mai
industrializate [i a -
vansate din punct de
vedere tehnologic,
având rezerve uria[e
de combustibili fosili,
tehnologie de produ -
cere a energiei nu -
cleare [i hidro elec -
tric`.

A[a cum bine
[tim, Canada are o
infrastructur` rutier`
foarte bine pus` la
punct, fiind una din -
tre cele mai moder ne
din lume. Viteza le -
gal` cu automo bilul
pe autostrad` este
limitat` la 100
km/or`, iar între
ora[e între 50 – 80
km/h. Dep`[irea a -
cestor limite de vi -
tez` constituie

PP ee rr mm ii ss uu ll   dd ee   CC oo nn dd uu cc ee rr ee
II nn tt ee rr nn aa ]] ii oo nn aa ll ,,

dd oo cc uu mm ee nn tt   ii nn dd ii ss pp ee nn ss aa bb ii ll   
îî nn   CC aa nn aa dd aa

Ü

A[a  cum rev i s t a  „Au to tu r i sm”  a  ma i  p re zen ta t  [ i  î n  numere l eA[a  cum rev i s t a  „Au to tu r i sm”  a  ma i  p re zen ta t  [ i  î n  numere l e
t r e cu te  cond i ] i i l e  de  c` l ` to r i e  cu  au tomob i lu l  î n  anumi te  ] ` r i ,t r e cu te  cond i ] i i l e  de  c` l ` to r i e  cu  au tomob i lu l  î n  anumi te  ] ` r i ,
i a t `  c`  a s t ` z i  a  ven i t  [ i  r ându l  Canade i ,  a vând  î n  vede re  c`  to ti a t `  c`  a s t ` z i  a  ven i t  [ i  r ându l  Canade i ,  a vând  î n  vede re  c`  to t
ma i  mu l ] i  membr i  ACR  ne -au  so l i c i t a t  s `  i n fo rm`m au to  mo  ma i  mu l ] i  membr i  ACR  ne -au  so l i c i t a t  s `  i n fo rm`m au to  mo  --
b i l i [ t i i  cu  p r i v i r e  l a  a c tua l i t a t ea  Pe  m i  su lu i  I n t e rna ] i ona l  deb i l i [ t i i  cu  p r i v i r e  l a  a c tua l i t a t ea  Pe  m i  su lu i  I n t e rna ] i ona l  de
Conduce re  î n  a ceas t `  ] a r ` .  Conduce re  î n  a ceas t `  ] a r ` .  
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con traven]ie [i se sanc]ioneaz` cu
amenzi foarte mari [i penaliz`ri ale

conduc`torului auto sub form` de puncte, la
fel ca în România. Dar fiecare provincie [i
teritoriu poate avea norme [i reguli de
circula]ie diferite, a[a c` interesa]i-v` te -
meinic înainte s` ajunge]i acolo. Depar -
tamentele de informa]ii din fiecare pro vincie
a Canadei v` pot da detalii specifice în acest
sens.

Pentru persoanele care c`l`toresc în
Canada în interes de serviciu (cu regim de

[edere), în interes turistic, [i nu se stabilesc
definitiv în Canada este nevoie de un
Permis Interna]ional de Con ducere. Altfel,
ve]i avea nevoie de de un permis de
conducere emis de gu vernul provinciei sau
te ritoriului respectiv. Permisul Interna ]ional
de Conducere este eliberat de ACR, la
cererea membrilor s`i, pe baza permisului
de con ducere românesc. Repre zentan]ii ACR
ne-au de clarat c` acest permis este tradus
atât în englez`, cât [i în francez` (limbile
oficiale ale Cana dei), [i se eli bereaz` în

acea[i zi. 
Aten]ie! Familiariza]i-v` cu

problemele legate de con dusul
automobilului pe timp de
iarn`. Z`pada [i ghea]a re -
prezint` cele mai mari pro -
bleme pe [o selele din Canada!

Ing. Florin JUMUG~ n

Ü

Pentru detalii le ga tePentru detalii le ga te
de eliberarea Per de eliberarea Per --

misului Inter na]io nalmisului Inter na]io nal
de Conducerede Conducere

consulta]i site-ulconsulta]i site-ul
www.acr.rowww.acr.ro sausau
telefonând latelefonând la

021/222.22.22.021/222.22.22.

legisla]ie rutier`

Montreal, Canada
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Luna aceasta, EuroNCAP ne-aLuna aceasta, EuroNCAP ne-a
prezentat rezultatul primuluiprezentat rezultatul primului
automobil testat conformautomobil testat conform
noilor protocoalenoilor protocoale
implementate în anul 2020.implementate în anul 2020.
Astfel, cel  mai recentAstfel, cel  mai recent
automobil de clasa mic` de laautomobil de clasa mic` de la
Toyota, Yaris, a reu[it s`Toyota, Yaris, a reu[it s`
ob]in` un punctaj clar de cinciob]in` un punctaj clar de cinci
stele.stele.

Cea de-a patra genera]ie de Yaris a celor de
la Toyota a reu[it s` treac` cu brio noile teste
ale programului Euro NCAP 2020.

Acesta este primul model  care a fost supus
noului test de impact frontal descentrat, care îl
înlocuie[te pe cel folosit anterior înc` de la
începuturile programului în 1997 [i, de
asemenea, este primul autovehicul care
prezint` o protec]ie activ` pentru pasagerul
aflat pe cealalt` parte a autovehiculului în
cazul unui impact lateral [i care a [i fost testat
în consecin]`. 

Noul test cu Bariera Mobil` Deformabil`

(MPDB) reu[e[te s` evalueze pe lâng`
protec]ia pe care un automobil o  ofer`
pasagerilor s`i [i riscurile pe care le prezint`
fa]` de cel`lalt autovehicul implicat în
accident. Yaris, în general, s-a prezentat bine,
dimensiunea sa redus` [i partea frontal`
îmbun`t`]it`, f`cându-l mai pu]in agresiv în
cazul unui accident. Dou` airbag-uri montate
central se declan[eaz` în cazul unui impact
lateral pentru a limita mi[carea ocupan]ilor
c`tre partea opus` a automobilului [i pentru a
reduce riscul contactului dintre pasageri.

Modelul Yaris este un exemplu bun privind
progresele în tehnologia de evitare a
accidentelor, ultima genera]ie Toyota Safety

Sense putând opri acum vehiculul [i
în timpul vir`rii pentru a evita un
impact cu un autovehicul aflat pe
sensul opus. 

Federa]ia Interna]ional` a Auto -
mobilului (FIA), organiza]ie din care
face parte [i Automobil Clubul
Român, este membru fondator al
programului EuroNCAP.

Automobil Clubul Român a sus]inut
[i continu` s` implementeze în rândul
automobili[tilor valorile circula]iei în
siguran]` pentru to]i participan]ii la
trafic.

Ing. Alexandru VASILE n

Toyota Yaris seteaz` o nou`
[tachet` privind siguran]a 

pentru automobilele de clas` mic`

libertate de mi[care pe mapamond
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automobilisticspor t

Sub egida Auto -
mo bil Clu bului Ro -
mân, în calitatea sa
de Auto ritate spor -
tiv` Na]io nal` (ASN)
pentru sportul auto -
mobilistic [i de kar -

ting din Ro mânia,
confe rit` de c`tre
Federa]ia In ter na -
]io nal` a Auto -
mobi lului (FIA), e -
tapa a III-a a Cam -
pio na tului Inter na -
]ional ACR de Rally
Sprint a avut loc
sâmb`t` 19 septm -
brie 2020, în pre -
mier`, la Arad.

Pe circuitul VIK
Power Ra cing din
Arad s-a desf`șurat
etapa a III-a a Cam -
piona tului Inter na -
]ional ACR de Rally
Sprint. Tra seul de
concurs a avut o
lungime de 1130m
[i a fost special a -
daptat pentru cele
dou` man[e, fiecare
concu rent lup -

E tapa a  I I I -a  a  Campionatu lu iEtapa a  I I I -a  a  Campionatu lu i
de Ral ly  Spr int  2020 de Ral ly  Spr int  2020 

s-a  desf`[urat  la  Arads-a desf`[urat  la  Arad

Ü
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tând pentru a înre gistra
cei mai buni timpi.

Au participat pilo]i consa -
cra]i [i debutan]i din mai
multe ora[e ale ]`rii, cum ar
fi: Timi[oara, Zal`u, Oradea,
Satu Mare, Baia Mare [i
Arad.

Sucursala ACR Satu Mare,
organizator al competi]iei, a
reu[it s` mai adauge, cu
aceast` ocazie, înc` un ora[ [i
o loca]ie deo[ebit` \n ca drul
Campionatului Interna ]ional
de Rally sprint.

De re]inut este revenirea la
acest gen de raliuri a Nataliei
Iocsak, cea care acum con -
cureaz` \n cam pio natele de
drift, dar care [i-a început
cariera de pilot la Rally sprint.
Aceasta s-a clasat pe podium
la feminin, iar la juniori,
s`tmareanul Vajda Zsolt, a
terminat pe trei la open, în
vreme ce multiplul campion
s`tm` rean, Steczka Florin s-a
cla sat pe patru.

Prezent`m al`turat clasa -
mentul acestei etape:

Seletye DAVID n

S`rb`torind 116 ani de sport automo bi -
listic ACR în ]ara noastr`, Sucursala ACR Dolj
împreun` cu Primaria Verbi]a au organizat
duminic`, 4 octombrie 2020, etapa a 3-a a
Campionatului de Slalom Auto. Organiza -
torii au primit un sprijin important [i din
partea Poli]iei Rutiere Dolj, Poli]iei Rurale
Verbi]a [i B`ile[ti, Brig`zii Mobile de Jan -
darmi „Fra]ii Buze[ti” Craiova [i ISU Dolj. Un

sprijin important l-au acordat, de asemenea,
[i Consiliul Jude]ean Dolj [i SLDP Dolj

La start au fost prezen]i 74 de pilo]i, care
au participat la cele 4 man[e:

- una de recunoa[tere - start la 30 se -
cunde

- una de antrenament - start la 30 se -
cunde

- dou` de concurs – start la un minut

CAMPIONATUL DE SLALOMCAMPIONATUL DE SLALOM
AUTO -  CUPA VERBI}AAUTO -  CUPA VERBI}A

Ü

Ü

automobilisticspor t
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Concuren]ii, unii dintre ei cu [tate
vechi în competi]iile automobilistice, au

provenit din foarte multe jude]e ale ]`rii,
dup` cum ur meaz`: Timi[oara, Cara[-
Severin, Gorj, Dolj, Olt, Dâmbovi]a, Arge[,
Vâlcea, Bucure[ti, Br`ila, Constan]a, Tulcea.

Automobilele de concurs au fost grupate
în 7 clase, func]ie de capacitatea cilindric`.

La Cupa Verbi]a clasamentul a fost urm` -
torul:

CLASA I autoturisme cu capacitatea
cilindric` pan` la 1400 cm2

o locul I – Sorescu Dragos
o locul II - Dumitru Cristian
o locul III - Anghel Renado

CLASA II capacitatea cilindric` \ntre 1401-
1600 cm2

o Locul I – BoncaloSergiu
o LoculII  – Stan Adiel
o Locul III – Gerea Alexandru

CLASA III capacitatea cilindric` \ntre 1601
- 1800 cm2

o Locul I – Panduru Marius Claudiu
o Locul II – Radu George
o Locul III – ..... 

CLASA IV capacitatea cilindric` \ntre 1801
- 2000 cm2

o Locul I – Ionescu Claudiu Ionut

o Locul II – Popa Claudiu
Daniel
o Locul III – Iacob Andrei
CLASA V capacitatea cilindric`
\ntre 2001-3000 cm2

o Locul I – Delca Danut
o Locul II – Craciun Sergiu
o Locul III – Farna Florinel

CLASA VI peste 3000 cm2

o Locul I – Daianu Alexandru
o Locul II – Ponea Ovidiu
o Locul III – Ghiold Teodor

Diesel
l Locul I – Precup Andrei

l Locul II – Dragomir Florin
l Locul III – Bilca Gheorghe Adrian
COPILO}I
l Locul I – Barbuca Codrut
l Locul II – Lazea Anastasia Patricia
l Locul III – Flondor Stefana

CLASAMENT GENERAL
o Locul I – Daianu Alexandru        
o Locul II – Precup Andrei              
o Locul III – Burlacu Marius             
Autoturisme trac]iune fa]`
o Locul I – Precup Andrei
o Locul II – Burlacu Marius
o Locul III – Ponea Ovidiu
Autoturisme trac]iune spate
o Locul I    – Delca Danut
o Locul II  – Farna Florinel
o Locul III – Kardas Sorin

Concursul s-a desf`[urat f`r` evenimente
deosebite.

Ultima etap` din acest an nu a mai avut
loc pe 25 octombrie, în Craiova, la Centrul
Multi func]ional datorit` noilor m`suri pen -
tru prevenirea noului virus Covid-19.

Ur`m sincere felicit`ri colectivului de
orga nizare pentru reu[ita acestui eveniment
sportiv deosebit.

Eugenia NI}~ n

Ü

automobilisticspor t
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Pe data 20 septembrie
2020, în orga nizarea sucur -
salei ACR Bistri]a,  a avut
loc cursa Omagial` Bucu -
re[ti – Giurgiu – Bucure[ti,
primul raliu din ]ara noas -
tr`, care a avut loc acum
116 ani, la data de 22
septembrie 1904, organi -
za t` de Pre[edintele ACR
de la acea vreme, prin]ul
George Valentin Bibescu.
România a fost a 6-a ]ar`
din lume, care a organizat
un raliu de automobile.

ACR Bistri]a a lansat a
doua edi]ie a evenimen tu -
lui Retro [i Expozi]ia Toam -
nei  2020, având loc în spa -
]iul generos de la Bistri]a
Retail Park [i supermarket-ul
SELGROS, unde au fost
expuse automobile [i mo -
to ciclete de epoc` ale pa -
siona]ilor din acest dome -
niu, pentru a fi admirate de
publicul bistri]ean.

În cadrul evenimentului

s-a organizat o parad` a
automobilelor de epoc` în
incinta parc`rii [i una pe
marile bulevarde ale Bistri -
]ei, care au fost înso]ite de
automobile de ajutor rutier
[i [coal` de {oferi  apar]i -
nând flotei noi a Automobil
Clubul Român.

Pentru promovarea [i prac -
 ticarea turismului auto -
mobilistic în jude] au luat
starul, la Raliul Omagial

1904, [i autoturisme de
teren off road pe traseu
montan în ]inutul Contelui
Dracula, membri [i simpa -
tizan]i  ai ACR Bistri]a, care
au parcurs un traseu mon -
tan cu bicicleta la Dealul
Negru [i grupa de pescari
care au organizat un con -
curs la lacul Dorolea, Poia -
na Corbilor. Auto tu rismele
participante au fost înso]ite
pe tot parcursul tra - Ü

automobilisticspor t
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seului de c`tre moto -
cicli[ti din Bistri]a [i Aso cia -
tia TGM  din Târgu Mure[,

care au parcurs traseul Târ -
gu Mu re[ - Bistrita - Vatra
Dornei.

Momentul cel mai a[tep -
tat, cu profunde reverbe -
ra]ii, l-a constituit turismul
automobilistic [i sportiv de
la ACR Bistri]a prin reali za -
rea proiectului de Raliul  in -
titulat „Prima Cursa 1904”.
Evenimentul s-a bazat pe
respectarea de c`tre fiecare
echipaj a vitezei medii dat`
de Codul Rutier, orientare
[i punctualitate. La acest
eveniment deosebit, [i-au
adus o contribu]ie impor -
tant` [i Primaria Bistri]a,
Poli]ia Rutier` Bistri]a, Po -
li]ia Local Jude]ean`, Jan -
dar meria, SAJ [i ISU Bistri]a
[i Bistrita Retail Park.

Acest moment de cultur`
[i civiliza]ie contemporan`
s-a finalizat cu o ceremo -
nie, unde s-au oferit diplo -
me, cupe pentru automo -
bile istorice, premiul pen -
tru cea mai veche ma[in`,
premiul pentru cea mai
mare distan]` parcurs`,
premiul pentru un echipaj
feminin.

Virgiliu ORZA n

Ü

automobilisticspor t
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ACRperforman]e

Potrivit tra di ]iei,
[coala de [oferi
ACR a fost, [i de
data aceas ta, pre -
g`tit` pen   tru orga -
ni zarea în condi]ii
de performan]` a
cursurilor des ti na -
te dobândirii per -
mi sului de con -
ducere auto pe
timpul vacan ]ei de
var` 2020 a elevi -
lor [i stu den]ilor.

În aceast` pe -
rioad` instructorii
no[tri [i profesorii
de legisla]ie au stat la
dis pozi]ia elevilor, stu -
den ]ilor [i a altor as -
piran]i la libertatea de
mi[care cu autoturis -
mul, indi ferent de vâr -
st`, pentru preg`tirea
[i perfec]io narea abili -
t` ]ilor speci fice în ca -
drul [colii de [oferi
ACR. Benefi ciind de o

tradi]ie de peste
110 ani [i cu stan -
darde de per for -
man]` [i pro mo va -
bi litate ridicate,
[coala de [oferi
ACR utili zeaz` auto -
 ve hicule noi [i mo -
derne, atât în pro -
priile poligoane, cât
[i pe trasee din ora -
[e sau extraur bane.

Ca valori de re fe -
rin]` putem nomi -
naliza [coala de
[oferi ACR Vrancea

care s-a persona lizat nu doar prin tradi]ie
[i profesionalism, cât [i prin aprecierea
celor care au beneficiat de serviciile
acesteia. Pe lang` aceste aspecte, rata de
promova bilitate a cursan]ilor la examen a
fost una foarte bun`.

Ing. Florin JUMUG~ n

PRESTIGIU {I PROFESIONALISM PRESTIGIU {I PROFESIONALISM 
LA LA 

{COALA DE {OFERI ACR VRANCEA{COALA DE {OFERI ACR VRANCEA
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De[i priorit`]ile omenirii sunt altele în a -
ceste momente de cotitur` pentru întreaga
omenire, din cauza crizei sanitare globale pro -
vocat` de r`spândirea rapid`, nepredictibil` [i
ucig`toare a noului virus SARS CoV-2, „pan -
demia” accidentelor rutiere nu ar trebui ne -
glijat`. Ele continu` s` existe, chiar dac` în
momentul de fa]` ne prefacem c` nu le ob -
serv`m. Înc` se produc accidente de circula]ie,
multe dintre ele grave. [i acestea pun presiune
pe sistemul sanitar, chiar dac` nimeni nu
scoate în eviden]` acest lucru. Pun pre siune
nu numai pe sistemul sanitar, ci [i pe cel al
bugetului de stat, generând costuri uria[e de
aproximativ 7,3 miliarde €1. 

La data document`rii acestui articol ne a -
fl`m înc` (nu [tim dac` putem afirma c` din
fericirire sau din p`cate) într-o toamn` târzie,
un bun prilej de a analiza câteva aspecte le -
gate de factorii care influen]eaz` producerea
accidentelor de circula]ie [i gradul de seve -

ritate al victimelor. [i, ca de obicei, nu vom
utiliza uzan]a devenit` deja tradi]ional` printre
autorit`]ile de stat – aceea de a pune con -
duc`torii auto pe primul loc pe panoplia vino -
va]ilor – ci ne vom îndrepta aten]ia c`tre al]i
factori care influen]eaz` masiv producerea [i
severitatea accidentelor, [i anume cei care au
leg`tur` cu mediul rutier.

Accidentele de circula]ie sunt fenomene
complexe, dificil de previzionat, cu urm`ri gra -
ve. Desigur, factorul uman st` la baza pro -
ducerii acestora, îns` din simplul motiv c`
auto vehiculele sunt conduse de oameni.
Conduc`torii auto, indiferent de cât de aten]i
sau experimenta]i ar fi, sunt puternic influen -
]a]i de condi]iile mediului rutier: condi]ii me -
teo rologice, stare carosabil, elemente de sigu -
ran]` ale drumului, starea semnaliz`rii ori zon -
tale sau verticale, condi]ii de vizibilitate, etc.
Accidentele de circula]ie au îns` [i un
mare „avantaj”: pot fi prevenite!

„PANDEMIA“ „PANDEMIA“ 
ACCIDENTELOR RUTIEREACCIDENTELOR RUTIERE

vie]ii pe [oseasa lvarea

Ü

Motto: Cum [i cât influen]eaz` infrastructura
rutiera accidentele din România ?
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Sezonul de toamn` este ca -
racterizat de condi]ii meteo -

rologice nefavorabile desf`[ur`rii
traficului rutier în condi]ii de sigu -
ran]`. De[i în ultimii doi ani media
cantit`]ilor de precipita]ii este sc` -
zut`, exist` episoade de vreme
sever` în care ploile sunt asociate
cu vânt puternic [i alte fenomene
conexe precum cea]`, lapovi]`, etc. 

De[i la prima vedere ar p`rea o
banalitate, având în vedere starea
aproape dezastruoas` a infrastructurii rutiere
din România, starea carosabilului are un pu -
ternic impact asupra severit`]ii r`nirilor victi -
melor. De exemplu, [ansele ca un accident
rutier produs pe timp de ploaie, pe un carosbil
cu gropi, s` fie mortal, sunt de peste 2,5 ori
mai mari2 decât cele produse în acelea[i con -
di]ii meteorologice, îns` pe o suprafa]a ca -
rosabil` reabilitat` (f`r` gropi). De ce se
întâmpl` acest lucru r`mâne înc` un subiect
care merit` s` fie investigat mult mai a pro -
fundat. De asemenea, tot în condi]ii de ploaie,
acolo unde sistemele de iluminat public lip -
sesc, [ansele ca un accident rutier s` fie mortal
sunt de peste 1,5 ori mai mari decât în zonele
în care sunt montate [i func]ioneaz` sistemele
de iluminat. Ce demonstreaz` a ceste con clu -
zii? Nimic mai simplu c` pro du cerea acci den -
telor rutiere grave se datoreaz`, într-o foarte
mare m`sur`, st`rii infrastructurii rutiere.

Circula]ia pe timp de noapte, în condi]ii de
ploaie este periculoas` în intervalul 02:00 –
05:00, unde sunt de peste 1,6 ori mai multe
[anse ca un accident s` se soldeze cu decese,
decât în intervalul orar 16:00 – 21:00. Influ -
en]a ritmurilor circadiene (bioritmurilor) în
pro ducerea accidentelor de circula]ie con -
stituie un subiect care a mai fost abordat, în
trecut, de c`tre Revista Autoturism3 [i de care
conduc`torii auto trebuie s` ]in` cont, condu -
cerea pe timp de noapte fiind cu atât mai
periculoas` cu cât condi]iile meteo sunt mai
severe [i infrastructura rutier` este lipsit` de
iluminare [i o semnalizare adecvat`.

Acostamentele drumului au [i ele rolul lor
bine stabilit în siguran]a participan]ilor la trafic.
În literatura de specialitate, ele mai sunt
denumite [i sub titulatura de „recovery zones”4,
zone special create pentru sta]ionarea în sigu -
ran]` în caz de urgen]` sau, cel mai important,
pentru a crea conduc`torilor auto o zon` de
degajare, în cazul evit`rii unor coliziuni fron -
tale sau laterale. În România, ac cidentele sin -
gulare, adic` cele în care implicat un singur
vehicul, au [anse cu 38 % mai mari s` pro -
duc` raniri grave pe drumurile unde acos -
tamentele sunt neconsolidate.

Iat` cum condi]iile de mediu [i elementele
infrastructurii rutiere influen]eaz` negativ
mecanismele de producere a accidentelor
rutiere [i severitatea acestora. O mai bun`
între]inere a drumurilor [i reabilitarea acestora
din punct de vedere al siguran]ei ar putea
conduce la o îmbun`t`]ire a gradului de
siguran]` rutier` din România.

Pe viitor, utilizarea sintagmei „[oferul a fost
vinovat” ar trebui s` fie mai pu]in utilizat` de
c`tre cei implica]i în gestionarea siguran]ei ru -
tiere din ]ara noastr`. Cum spuneam [i la în -
ceputul acestui articol, conduc`torii auto sunt
principalii vinova]i deoarece se afl` la volan. To -
tu[i, la o mai atent` analiz`, se pare c` sta rea
infrastructurii rutiere din România pare s` fie
principalul vinovat de pierderea de peste 1800
de vie]i omene[ti în fiecare an [i r`nirea altor
câteva mii. [i nu este doar p` rerea noastr`.

Ing. Alin DROSU n

Ü

vie]ii pe [oseasa lvarea

1 Aproximativ 3,27% din PIB-ul brut al
României (vezi Revista Autoturism nr.
2/2020, p. 19. https://www.acr.ro/a-
a pa r u t - n u m a r u l - 2 - a l - r e v i s t e i -
a u t o t u r i s m - 2 0 2 0 - e d i t a t a - d e -

automobil-clubul-roman.html).
2 Studiu în curs de derulare privind mor -

talitatea în accidentele rutiere pro duse
pe timp de ploaie în România în perioada
2013 – 2018.

3 Revista Autoturism nr. 2/2019. Abor -

darea cronobiologică a accidentului
rutier. Pp. 8-10
https://www.acr.ro/pdf/Revista%20Aut
oturism/Autoturism_online/2019/Auto

turism_2_2019.pdf
4 Zone de recuperare (n. red.)
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Discutând cu speciali[tii
Automobil Clubului Român,
am aflat c` anvelopele de
iarna au în compozi]ia lor un
procent mult mai mare de
cauciuc natural în combi -
na]ie cu dioxidul de siliciu,
care are rolul de a evita
înt`rirea cauciucului odat`
cu trecerea timpului. Profilul

anvelopelor de iarna este
destul de u[or de recunos -
cut datorit` benzilor mici
(striuri) de pe „calea de ru- -
lare” a acestora. Acestea au
rolul de a adera cât mai bine
pe z`pad` [i de a elimina
cât mai repede apa de sub
anvelop`, reducând riscul
de a se produce fenomenul

de acvaplanare. [i frânarea
este mult mai eficient` cu
anvelope de iarna decât cu
cele de var`, astfel, la o vi -
tez` de 50 km/h, pe z`pad`,
vei avea o distan]` de frâ -
nare de dou` ori mai mic`.

Cum bine [tim, de foarte
multe ori autorit`]ile statului
român sunt luate pe nepre -
g`tite odat` cu începerea
ninsorilor [i, uneori, putem
a[tepta câteva zile pân`
„vedem” asfaltul curat. [i v`
mai reamintim c` în ]ara
noastr`, utilizarea anvelope -
lor de iarn` în perioada 1
noiembrie – 30 martie este
obligatorie pe drumurile
acoperite cu z`pad`, ghea]`
sau polei. În cazul producerii
unui accident rutier în pe -
rioada de iarn`, compa nii le
de asigur`ri nu des p`gubesc
pe nimeni, dac` asiguratul
nu avea auto mobilul echipat
cu anvelope de iarn`.

Mare aten]ie când v` cum -
p`ra]i anvelope de iarn`.
Foarte important este ca
acestea s` fie cât mai noi, s`
nu fie expirate. Acestea î[i
pierd propriet`]ile de ade -
ren]` dup` 4-5 ani. Indi -
cativul DOT urmat de patru
cifre ne arat` s`pt`mâna [i
anul de fabrica]ie al anve -
lopelor.

Speciali[tii ACR nu reco -
mand` achizi]ionarea de an -
velope de iarn` la mâna a
doua, deoarece, de obicei,
acestea au cu mult dep`[it
termenul de valabilitate,

CUM NE ALEGEM ANVELOPELECUM NE ALEGEM ANVELOPELE
PENTRU IARN~PENTRU IARN~

Ü

[i anotimpul receACR

În anul 1934, în ora[ul Nokia din Finlanda,În anul 1934, în ora[ul Nokia din Finlanda,
s-a inventat prima anvelop` de iarn` de pes-a inventat prima anvelop` de iarn` de pe
mapamond, aceasta fiind destinat` camioa mapamond, aceasta fiind destinat` camioa --
nelor de la acea vreme. nelor de la acea vreme. 

Doi ani mai târziu, finlandezii au proiectatDoi ani mai târziu, finlandezii au proiectat
[i prima anvelopa de iarna destinat` auto [i prima anvelopa de iarna destinat` auto --
mobilelor. Acest lucru a fost absolut necesarmobilelor. Acest lucru a fost absolut necesar
pentru ca [tim foarte bine c` în ]`rile scan pentru ca [tim foarte bine c` în ]`rile scan --
dinave iarna dureaz` mult mai mult dec`t îndinave iarna dureaz` mult mai mult dec`t în
celelalte ]`ri europene.celelalte ]`ri europene.
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a dic` de 5 ani. Chiar
dac` ele nu sunt

„consumate” pe su prafa]a
benzii de rulare, acestea pot
prezenta îmb` trâniri ale
materialului [i pot fi chiar
deformate, peticite, etc. 

Dimensiunile anvelopelor
trebuie alese conform speci -
fica]iilor produc`torului
auto  mobilului dumnea -
voastr`. Totodat`, indicii de
sarcin` [i cei de tempe -
ratur` sunt foarte impor -
tan]i. De exemplu, cum
citim acest înscris de pe
anvelop`: 205/55/R16 , 91
V. P`i, 205 reprezint` l`]i -
mea anvelopei în mm; 55
reprezint` raportul în`l ]imii
anvelopei fa]` de l`]ime,
exprimat în procente, adic`
55% din l`]imea de 205
mm; litera R reprezint` tipul
construc]iei anvelopei, în
cazul nostru radial; num`rul
16 reprezint` diametrul an -
velopei exprimat în inch.
Num`rul 91 ne indica greu -
tatea pe care o poate su -
porta anvelopa, în cazul
nostru 615 kg. Litera V re -

prezint` viteza maxim` de
rulare, adic` 240 km/h.

Foarte important de [tiut
este cum s` depozit`m
anvelopele de iarn` când le
schimb`m cu cele de var`.
Acestea se depoziteaz` într-
un loc uscat, ferite de lu mi -
na soarelui. De asemenea,
daca se depoziteaz` cu tot
cu jante acestea se vor
aseza in pozitie orizontal`,
iar dac` anvelopele nu au
jante, acestea se depozi -
teaz` în pozi]ie vertical`,
una lâng` alta.

Întodeauna m`rcile de
tra di]ie, premium, precum
Mi chelin, Nokian, Pirelli,
Brid gestone, Dunlop, Go -
odyear, Continental, etc,
produc cele mai bune an -
velope de pe pia]`, deoa -
rece ace[tia in ves tesc con -
stant în teh no logie, mate -

riale [i cercetare. De aceea
avem [i costul pe m`sur`.
De multe ori pro prietarii de
automobile mai vechi spun
deseori „e, las` c` este bun
[i cauciucul cel mai ieftin, c`
ma[ina mea este [i a[a
veche”. Dar nu uita]i, cali -
tatea face dife ren]a. Totu[i,
marile branduri de]in nume -
roase m`rci de anvelope,
care se fabric` sub patentul
lor, cu pre]uri mai accesibile
la anvelope.

Evita]i pe cât posibil seg -
mentul de anvelope low-
cost. Marea lor majoritate
sunt produse în Asia [i au
cele mai slabe calificative pe
etichetele solicitate de Uni -
unea European`. Uneori
pre]ul pentru o anvelop`
ieftin` este, de multe ori, de
aproape 4 ori mai mic decât
al unei anvelope din clasa
premium [i de dou` ori mai
mic decât al unei anvelope
din clasa medie. V` l`s`m
pe dumneavoastr` s` me -
dita]i la acest aspect! Fiecare
persoan` este responsabil`
pentru felul cum î[i preg` -
te[te automobilul pentru
iarn`. Românul are o vorb`,
totu[i: „sunt prea s`rac ca
sa-mi cump`r lucruri ieftine
[i proaste”. Mai bine eco -
nomisim din timp pentru a
echipa automobilul nostru
cu ce este mai bun, indife -
rent c` este nou sau vechi.

Ing. Florin JUMUG~ n

Ü

Speciali[tii ACR din toat` ]ara pot oferi mem Speciali[tii ACR din toat` ]ara pot oferi mem --
brilor cele mai bune sfaturi în leg`tur` cu echi brilor cele mai bune sfaturi în leg`tur` cu echi --
parea auto mobilelor cu anvelope de iarn`. parea auto mobilelor cu anvelope de iarn`. 

Contacta]i sucursalele ACR sau l`sa]i un mesajContacta]i sucursalele ACR sau l`sa]i un mesaj
la la alarmcenter@acr.roalarmcenter@acr.ro, , organizare@acr.roorganizare@acr.ro, sau, sau
suna]i la 021/222.22.22, disponibil 24h/24.suna]i la 021/222.22.22, disponibil 24h/24.

[i anotimpul receACR
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Stilul de conducere, adaptat cerin]elor eco -
nomiei impune evitarea, pe cât posibil, a
urm`toarelor situa]ii:
n Plec`rile de pe loc, „în tromb`”, deter -

min` cre[terea consumului de combustibil cu
40 – 50%, pe distan]a dintre locul de plecare
[i momentul cupl`rii cu o treapt` superioar`.
n Unii conduc`tori auto apas` frecvent [i

rapid pedala de accelera]ie, risipind combus -
tibilul inutil;
n Frân`rile dese consum` o bun` parte din

combustibil. Frânarea este, desigur, o manevr`
strict necesar`, dar maniera în care este efec -
tuat`, influen]eaz` considerabil consumul de
combustibil. De exemplu, dac` distan]a dintre
dou` semafoare este relativ mic`, accelera]iile
cu valori mari vor fi urmate, inevitabil de
decelera]ii la fel de mari. Toat`
cantitatea de energie con -
sumat` pentru ob]inerea vitezei
mari, va fi risipit` prin frânare.
n Elibera]i pedala de

accelera]ie când sesiza]i
necesitatea sc`derii vitezei, din
timp, oprind, astfel alimentarea
motorului. Utilizarea frânei de
motor are [i meritul de
reducere a uzurii pl`cu]elor de
frân`.

Între]inerea corect` a auto -
mobilului consti tuie o alt`
posibilitate de economisire a
com bustibilului:
n Cartu[ele filtrante ale

filtrului de aer, uzate sau

colmatate constituie o alt` cauz` a cre[ terii
consumului de combustibil. 
n O alt` influen]` a consumului de com -

bustibil o are [i complexul de reglaje numit
geometria ro]ilor. Deregl`rile acesteia ac ]io -
neaz` asupra sistemului de rulare ca o frân`.
n Pneurile corect umflate au aderen]` cres -

cut` la [osea [i astfel vei conduce [i mai eco -
logic dar [i mai eficient. Conducerea unui auto -
mobil cu o presiune în pneuri, cu 0,5 bar mai
mic` decât cea recomandat`, duce la cre[ -
terea consumului de combustibil cu 2 – 4%.

O c`l`torie bine planificat` v` permite s`
ajunge]i la destina]ie pe cel mai rapid [i mai
u[or drum, reducându-se astfel consumul
de combustibil [i emisiile poluante:

ECONOMISI} I  COMBUSTIBILUL .ECONOMISI} I  COMBUSTIBILUL .
GÂNDI}I  ECOLOGIC!GÂNDI}I  ECOLOGIC!

Ü

mediuluica l i ta tea

Federa]ia Interna]ional` a Automobilului [i Automobil Clubul Român au lansat, în
urm` cu câțiva ani, Campania Na]ional` „S` facem automobilele ecologice”, cu
scopul reducerii impactului automobilelor asupra mediului [i dezvolt`rii gândirii
ecologice a conduc`torilor auto.
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n Într-o c`l`torie de 1 or`, 10 minute
de con dus auto inutil, conduc la o cre[tere

a consumului de combustibil cu 14%;
n Folosirea unui dispozitiv sau aplica]ie GPS

la bordul automobilului v` permite s` alege]i
din timp cea mai eficient` rut` c`tre desti -
na]ie.

Nu înc`rca]i inutil autovehiculul [i evita]i
folosirea portbagajelor exterioare:
n 100 kg în plus în autovehicul duc la o

cre[tere a consumului de combustibil cu 6%
la un automobil de clas` medie;
n Verifica]i dac` transporta]i obiecte inutile

în portbagaj, cum ar fi bagaje sau obiecte mari
(ex. lan]urile de z`pad` [i lopata în extra -
sezon);
n Automobilele moderne sunt construite pe

principii aerodinamice, iar un portbagaj exte -
rior pe automobil poate cre[te consumul de
combustibil cu 20%.

Nu înc`lzi]i motorul îna inte de a pleca:
n Rularea cu vitez` re dus` poate fi necesar`

dup` pornirea motorului. În
acest mod se va reduce con -
sumul inutil de combus tibil;

n La automobilele mo -
derne, dotate cu sistem de
injec]ie, nu mai este necesar
s` se ac]ioneze accelera]ia la
pornirea motorului. Dac`,
totu[i, se procedeaz` în acest
mod, va cre[te consumul de
combustibil.

Utiliza]i aerul condi]ionat numai când este
necesar:

n Aerul condi]ionat cre[te consumul de
combustibil cu 12%;
n La deplasarea prin ora[, la viteze relativ

mici, deschiderea geamurilor este mai efi -
cient` decât utilizarea aerului condi]ionat. To -
tu[i, la viteze mari, este valabil contrariul, da -

torit` cre[terii rezisten]ei aerului, care
va frâna autovehiculul;

n {i alte echipamente aflate la
bordul auto mobilului, cum ar fi
sistemul audio, înc`lzirea, duc la
cre[terea consumului de com -
bustibil.

Men]inerea la ralanti a motorului
mai mult de un minut duce la un
consum de combustibil mai mare
decât ar fi necesar pentru repornirea
acestuia.

Ionu] TROIAN n

Ü

mediuluica l i ta tea
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la zifoileton

OMUL CARE Î{ I  PROFANEAZ~OMUL CARE Î{ I  PROFANEAZ~
SINGUR LOCULSINGUR LOCUL

Exist` un proverb al în]e -
lepciunii poporului nostru,
care define[te faptele unui
om, în comunitatea sa,
care-i acord` rangul cuve nit
în orizontul s`u moral, pro -
fesional, civic [i în alte di -
mensiuni existen]iale.
„Omul î[i sfin]e[te lo -
cul”, pre cum [i reversul
meda liei c` „omul î[i
profaneaz` singur locul”,
a[a cum se spune în
dic]ionarele de etic`. Am
citit în acest sens o carte
înc`rcat` de simbo luri,
ap`rut` re cent, sub
semn`tura unui intelec -
tual cunos cut [i recu -
noscut. Auto rul pre zint`
pe to]i co rifeii po liticii
externe româ ne[ti, de la
Cante mir, con silier al lui
Petru cel Mare, [i pân`
la Titulescu.

Surprinde în acest ori -
zont de timp [i spa]iu,
locul in signifiant în lu -
crarea men ]io nat`, de peste
300 de pa gini, a figurii unui
personaj b`gat în seam` la
acea vreme, doar printr-o
simpl` no minali zare, de[i a
de]inut pozi]ii importante în
ierarhiile vre mii trecute. Ri -
goa rea [i dis cern`mântul
politic al autorului c`r]ii nu s-
au dezmin]it, având în
vedere cel mai mare caz de

furt intelectual comis de
acest individ „ra sat” în
elaborarea dizer ta]iei pen tru
ob]inerea titlului de doctor
în drept la Universi tatea din
Bucure[ti, în care peste 100
de pagini erau pla giate

„copy-paste” f`r` precizarea
surselor.  Acest fapt a de -
terminat Acade mia Român`
s` anuleze sus ]inerea
lucr`rii. Explica ]ia banal` a
personajului în cauz` a fost
„voi demisiona dac` se va
dovedi c` lucra rea este
plagiat`”, ceea ce oglindea
faptul intolerabil c` el de
fapt nu era autorul lucr`rii,

pe baza c`reia so licita titlul
de doctor în drept. [i culmea
ipocriziei, îndru m`torul [tiin -
]ific al lucr`rii era tocmai un
reputat profesor universitar,
pe atunci un membru al
Guvernului. {i vorba lui Mo[

Teac` din literatura
noastr` clasic`: „S` nu
crâc ne[ti, leat c` te-am
dat gata”. Întâm plarea
a f`cut înconjurul
comu ni  t`]ii [tiin]ifice
din România [i din
str`in` tate. S` ni-l a -
mintim [i pe Mar]ial,
poe tul Ro mei antice,
care, la o serat` literar`
s-a a dresat unui auto -
pro clamat poet „de
curte” care [i-a pre zen -
tat crea]iile sale în
public „Poemul `sta,
Fiden tine/ Îl recunosc,
e scris de mine/ Dar îl
cite[ti atât de r`u/ C-a
început s` fie al t`u”.

Dar povestea „eroului
nostru negativ” nu se o -
pre[te aici. El obi[ nu ie[te s`-
[i asume [i alte prelu`ri de
idei. Nu litarare sau
[tiin]ifice. Ci de cu totul alt`
factur`. Chiar din domenii
pe care nu le pricepe [i unde
este total com promis.

Unde nu face performan]`
în grandomania sa, acesta
instrumenteaz` diversi - Ü

Poetul Martial
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unea „terenului pârjolit”,
dup` practicile evului

mediu. A devenit de „no -
torietate ne gativ`”, de exem -
plu, demer surile f`cute, la
institu]iile sta tu lui pentru
modificarea Le gii spor tului
în vederea eli min`rii discre -
]ionare a unor entit`]i cu
statut de fonda tori ai tra -
di]iilor de peste un secol în
sportul automobi listic, în
Româ nia [i Europa. 

De la „o po[t`“, cum se
zice, s-a v`zut mania refu -
l`rii, care-l st`pâne[te pe
acest individ pentru lipsa
total` de performan]` în
sportul auto. „Dup` mine
potopul”, obi[ nu ie[te s` se
exprime el, plagiind un per -

sonaj istoric memorabil. 
Personajul nostru de trist`

legend`, lipsit de abilit`]ile
pilotajului auto, a p`r`sit, \n
urm` cu ceva timp, pista de
concurs auto la care partici -
pa, oprindu-se în decor [i în
[an]ul acestuia, peste para -
pe]ii de protec]ie. Drept
refulare greu de acceptat,
acesta a în cercat s` scoat`
sportul auto din atribu]iile
Automobil Clu bului Român,
prin ma ne vrele unor grupuri
de inte rese meschine. De
altfel, specimenul nostru „se
bag` mereu unde nu-i fierbe
oala”, în fel de fel de dez -
bateri media; el se pricepe la
toate, d` verdicte abraca -
dabrante, tulburând apele

limpezi ale societ`]ii civile.
Mai nou [i-a creat [i un
partidule], cu un num`r de
membri care nu dep`[e[te
num`rul locatarilor de pe
scara unui bloc din Capital`.
El nu sfin]e[te locul nic`ieri,
ci mai degrab` îl profaneaz`,
ridicol [i caricatural.

NB: Nu l-am nominalizat
pe personajul însemn`rilor
noastre pentru simplul mo -
tiv c` acesta este u[or de
identificat. Iar semnul nega -
tiv poate fi transformat, po -
trivit legilor matematicii, în
contrariul s`u, în dialectica
semanticii [i oportunismu -
lui.

I. Lunceanu

Ü

la zifoileton
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De ce car` politi[tii ap`
în portbagaj ?

– S` nu le moar` sirena.

v
Trei candida]i dau exa -

men de conducere auto.
Examinatorul spune:

– Sunte]i la munte [i ru -
la]i pe un drum îngust cu
80 km/h. În stânga este
mun tele, în dreapta pr` -
pastia. Deodat` apar în fa]a
voastr` o tân`r` [i o b` -
trânic`. Ce c`lca]i?

– Baba, c` e p`cat de
pu[  toaic`, r`spunde pri -
mul.

– Fata, c` are mai multe
[anse s` supravie]uiasc`
accidentului, r`spunde al
doilea.

– Pe amândou`, c` orice
viraj e periculos în aceste

condi]ii, zice al treilea.
– Sunte]i pica]i cu to]ii!,

se r`ste[te la ei instructo -
rul. Frâna trebuie c`lcat`,
dobitocilor!

v
Un politist opre[te un

participant la trafic pentru
depasirea vitezei. Poli]istul
ii zice:

– {tii, am avut eu presim -
tirea ca voi da o amenda,
de-aia te-am si asteptat
toa ta ziua.

– P`i, am venit cât de re -
pede am putut!

v
Bul`, [ofer încep`tor,

face o manevr` gre[it` [i
intr` cu ma[ina în sufra -
gerie.

Taic`-su:
– Cum ai reu[it s`

ajungi cu ma[ina în
sufragerie, dobito cu -
le?
Bul`:
– E simplu tat`, am

intrat în buc`t`rie [i
am f`cut dreapta!

v
{tii când se uit`

[oferul de autobuz în
oglind`?
- Când se b`rbiere[te!

v

În Bucure[ti, la or`
de vârf, o domni[oar`

gr`bit` este prins`
într-un blocaj de

circula]ie. Îi spune stre sat`
[oferului de taxi:

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

- Eu a[ putea, domni]`,
morm`ie îmbufnat taxime -
tristul, dar nu pot s` las aici
ma[ina...

v
Un şofer, preot, este tras

pe dreapta de Poli]ie.
- Ce ai în sticl`?
- Ap`.
Poli]istul verific` con]inu -

tul sticlei.
- P`rinte, dar aici este

vin!
- Binecuvântat fie Bunul

Dumnezeu [i miracolele
sale...

v
- Ce-i cu dumneata? E[ti

orb? îl întreab` pe [ofer
pietonul pe care acesta
tocmai l-a lovit cu ma[ina.

- Cum adic` orb? Nu vezi
c` te-am nimerit?

v
Un tractorist a r`sturnat

remorca cu lemne chiar în
mijlocul str`zii.

Un poli]ist care era \n
preaj m` îi zice:

– Ce-ai f`cut, e[ti termi -
nat, s` vezi ce-o s`]i fac`
[eful...

– P`i [tie...
– De unde [tie?
– P`i... este sub lemne...

Sursa: Facebook

automobilisticumor



AUTOMOBIL CLUBUL ROMÂN

Al`turi de automobili[ti de 116 ani

MEMBRU ACR. BENEFICII {I FACILIT~}I
Gratuit în România [i Europa*:Gratuit în România [i Europa*:

m Depanare [i tractare pân` la primul service auto autorizat
m Num`r nelimitat de incidente
m Cazare în caz de accident
m Chei uitate în automobil
m Baterie desc`rcat`
m Card de reducere la combustibili auto
m Ajutor la înmatricularea automobilului
m Call Center non-stop
m Consultan]` juridic`
m Cartea de Salvare la Bord
m Reduceri na]ionale [i interna]ionale cu cardul de membru ACR
m Acces în spa]iile tehnice ale ACR pentru verificarea [i preg`tirea automobilului,

cu timp limitat
m Acces la competi]iile automobilistice [i de karting ale ACR
m Transportul persoanelor în cazul unui incident rutier
m Asisten]` telefonic` în caz de accident
m Informa]ii din trafic sau informa]ii turistice
m Organizare livrare piese de schimb
m Organizare recuperare automobil din afara carosabilului
m Cazare în baza turistic` ACR la tarife preferen]iale
m Servicii turistice cu reducere prin partenerii ACR

Contra cost:Contra cost:

m Permisul Interna]ional de Conducere
m Carnetul de Trecere prin Vam`

* valabil categoriei de membru auto interna]ional

0745.382.715    021.222.22.22    0722.382.7150745.382.715    021.222.22.22    0722.382.715
acr@acr.ro    alarmcenter@acr.ro acr@acr.ro    alarmcenter@acr.ro 




