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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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În anul 2021, pe care l-am inaugurat re -
cent, Automobil Clubul Român îm pli ne[ -
te, la 5 aprilie, 117 ani de existen]` neîn -
trerupt`. Automobil Clubul Român în -
scrie, astfel, un arc de timp cu valoare de
unicat, în Societatea Civil` din Ro mânia, a -
flându-se printre primele 10 cluburi auto -
mobilistice din Europa [i printre 14 clu -
buri din întreaga lume, care au orga nizat
competi]ii sportive auto mobilistice! 

Aces te nestemate statistice nu repre -
zint` doar o semnifica]ie istoric`, ci o
dimen si une e sen ]ial` a gradului înalt de
civiliza]ie cu ce rit de România la începutul
secolului XX.

În to]i cei 117 ani de existen]`, Auto -
mobil Clubul Român [i-a în`l]at [i con -
solidat verticalitatea, precum „Co loana“
lui Brâncu[i, traversând dou` r`zboaie
mondiale, mai multe regimuri de dicta -
tur` [i numeroase tentative de confiscare
a patrimoniului s`u material, organiza ]io -
nal [i func]ional. 

Existen]a sa secular` [i recunoa[terea
valorii sale în automo bi lismul românesc
se datoreaz`, în primul rând, respect`rii [i
ap`r`rii drepturilor automobili[tilor, for -
m`rii [i educ`rii con duc`torilor auto [i
în]e le gerea [oselei ca mediu de civiliza]ie
în prevenirea acci den telor pe drumurile
publice din ]ar` [i str` in`tate. 

În acest sens, Automobil Clubul Ro mân,
[i-a am plificat neîntrerupt vocea, ca factor
de ini]iativ` în Federa]ia Inter na]ional` a
Automobilului (FIA) [i în Ali an]a Inter na -
]ional` de Turism (AIT), în ceea ce prive[te
inovarea sistemului de asis ten]` [i sigu -
ran]` rutier`, în diversificarea [i moder -
nizarea capacit`]ii de interven]ie califi ca -
t`, prezent` în salavarea vie]ii pe [osea, la
solicitarea automobili[tilor afla]i în difi -
cultate. {i, nu în ultimul rând, per for -
man]ele [i împlinirile ACR au fost pre zen -
te în dezvoltarea sportului automo bi listic
[i de karting, ca Autoritate Sportiv` Na]io -
nal` conferit` de FIA [i ca factor impor -

AUTOMOBILAUTOMOBIL
CLUBUL ROMÂNCLUBUL ROMÂN
LA 117 ANI  LA 117 ANI  
DE EXISTEN}~DE EXISTEN}~
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tant în arta conducerii auto [i promov`rii
valorilor europene [i mon diale ale li ber -
t`]ii de mi[care ale omului modern.

În condi]iile amplific`rii consecin]elor
st`rii de pandemie Covid-19, Automobil
Clubul Român militeaz` pentru cre[terea
interesului [i asigurarea facilit`]ilor uti -
liz`rii automobilului în deplasarea coti -
dia n` a cet`]enilor, în vederea reducerii
contactului cu mijloacele de transport în
comun de persoane, ca factor de r` spân -
dire a acestui virus uciga[. 

{colile de [oferi ACR au r`mas deschise
în toat` aceast` perioad`, punând în
practic` proiecte ino va tive [i eficiente
pentru „reactivarea“ vechi  lor conduc`tori
auto [i pentru pre g` tirea noilor genera]ii
de [oferi din rân dul tinerilor, care se mân -
dresc cu p`rin]ii lor membri ACR, cu

programe adec vate nevoilor
curente ale acestora. 
În noile condi]ii, membrii

ACR bene ficiaz` de noi avan -
taje [i facilit`]i cu prilejul de -
plas`rilor în str`in`tate, ca
urmare a ex tinderii rela]iilor
de coope rare, non-stop, cu
cluburile auto din cadrul
Federa]iei In terna]ionale a
Auto mobilului, ca asocia]ie
cu statut con sultativ la Orga -
niza]ia Na ]i unilor Unite
(ONU).

Automobil Clubul
Ro mân va dispune de con -
di]iile necesare pentru a
repre zenta, în anul acesta, în
pofida difi cult`]ilor cu care se
va confrunta Ro mânia, inte -
resele majore ale membrilor
ACR [i ale celorlal]i auto -

mobili[ti de la cluburile partenere, din
]ar` [i str`in`tate, onorându-[i cum se
cuvine, brand-ul s`u secular, na]ional [i
interna]ional.

În perspectiva încet`rii pandemiei, le
doresc, membrilor Asocia]iei noastre [i
celorlal]i automobili[ti, un an 2021 plin
de împliniri, s`n`tate deplin` [i c`l`torii
pl`cute, în siguran]` cu automobilul!

Dar dac` ve]i avea incidente nepl`cute,
Automobil Clubul Român este prezent cu
ajutorul profesional [i cu toate infor ma -
]iile necesare!

Împreun` suntem puternici!

II ngng .  CONSTANTIN NICULESCU.  CONSTANTIN NICULESCU
Pre[edinte le  Pre[edinte le  

Automobi l  C lubulu i  RomânAutomobi l  C lubulu i  Român nn

Sediu lSediu l
cent ra l  cent ra l  
a l  ACRal  ACR

edi tor ia lautotur i sm
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A D U N A R E A  G E N E R A L ~  A D U N A R E A  G E N E R A L ~  
A  F I A  2 0 2 0A  F I A  2 0 2 0

În perioada 14 – 18
decembrie 2020 s-au
desf`[urat la Ge neva
[edin]ele anuale ale
Adun`rii Generale a
Federa]iei Interna]io -
nale a Automobilului
(FIA). Delega]ia Auto -
mobil Clubului Ro -
mân, condus` de Pre -
[edintele Asocia]iei,
Domnul Constantin
Niculescu, a participat
la toate reuniunile fo -
rumului mondial: A -
dunarea General` a
Funda]iei FIA, Aduna -
rea General` a Regiunii I –
FIA, Adunarea General` a
Alian]ei Interna]ionale de
Turism [i [edintele anuale
ale Consiliului Mondial de
Mobilitate [i Turism, Consi -
liului Mondial pentru Sport,
Senatului FIA [i Forumul
ASN-urilor. Întrunirile tradi -
]ionale au avut loc într-un
concept nou, atât fizic cât [i
on-line din cauza pandemiei
Covid-19 [i restric]iilor de
c`l`torie.

Ca Director General al
Automobil Clubului Român
[i ca membru al Comisiei de
Mediu [i Sustenabilitate a
FIA, am participat, înainte de
Adunarea General`, la mul -
ti  ple meeting-uri pentru
abordarea noii strategii a FIA
pentru mediu [i sustena -

bilitate bazat` pe cele 17
]inte ale Organiza]iei Na]iu -
nilor Unite si care a fost
unanim adoptat` in cadru
Adun`rii.

Adunarea General` FIA, cu
participarea virtual` a dele -
ga]iilor oficiale din peste
170 de ]`ri, a încheiat seria
anual` a reuniunilor clu -
burilor membre [i a culmi -
nat cu ceremonia de acor -
dare a premiilor FIA. La Gala
premiilor FIA au fost onorate
Campionatele [i Campionii
FIA din sportul automo bi -
listic.

Adresându-se Adun`rii
Generale, Pre[edintele FIA,
dl. Jean TODT, a subliniat
dificult`]ile ridicate de pan -
demia global` [i a salutat
capacitatea de reac]ie, rezis -

ten]a [i spiritul de
inova]ie ale FIA [i ale
o r g a n i z a ] i i l o r
membre în perioa -
dele dificile:

„De la începu tul
crizei, adaptabilitatea
[i creativitatea au fost
în centrul ac]iunilor
noastre in cadrul FIA.
În fa]a acestei situa]ii,
obiectivul nostru a
fost clar: s` v` spri -
jinim folosind toate
mijloacele de care
dis punem [i, pentru
a putea face acest lu -

cru, a trebuit s` ne p`str`m
ecosistemul, s` asigur`m
reveni rea rapid` [i eficient`
a activit`]ilor noastre [i în
cele din urm`, pentru a v`
asi gura c` sportul poate re -
porni cât mai curând posibil.
[i am reu[it. 

Aceast` criza ne-a amintit
de realitatea pe care in mare
parte am uitat-o: vulnera bi -
litatea [i fragilitatea condi]iei
umane. Acest lucru ne îm -
pinge s` lucr`m [i mai
strâns împreun` pentru a ne
ajuta reciproc s` dep`[im
dificult`]ile pe care 2020 ni
le-a impus.“

Lucr`rile Consiliului Mon -
dial de Mobilitate [i Turism
FIA din luna decembrie
2020, au urm`rit câteva
]inte esen]iale: Ü

ACR interna]ional
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- aprobarea Strategiei
de Securitate Rutier` pe

peri oada 2021-2023; stra te -
gia de Sustenabilitate a Me -
diu lui, atât prin Mo bilitate
cât [i prin Motor Sport;

- revitalizarea [i digitizarea
CPD-urilor în baza memo -
randumului FIA-ONU, ini]ia -
tiva emiterii electronice fiind
pus`, pentru moment, în a[ -
teptare;

- crearea platformei „Pur -
pose Driven“ (Scop deter -
minant), care s` serveasc`
pe termen lung Cluburile,
pentru ca acestea s`-[i ac -
celereze contribu]iile la dez -
voltarea societ`]ii [i care s`
g`zduiasc` dezbaterile pe
tema Mobilit`]ii. Aceast`
campanie este focusat` pe
cei patru piloni: S`n`tate [i
Siguran]`, Mediul, Diversi -

tate [i Includere [i Dezvol -
tarea Comunit`]ii;

- adaptarea la criza sani ta -
r` actual` prin perfec]iona -
rea serviciilor oferite de
Cluburi prin suportul virtual
[i interconectarea Cuburilor
pentru a promova experien -
]e; decizia FIA de a organiza
toate întâlnirile în online
folosind platforme digitale
inovative;

- Permisul Interna]ional
de Conducere râmâne o
preocupare principal` a FIA
pentru conservarea drep -
tului exclusiv al Cluburilor
de a-l emite, precum [i ar -
monizarea documentului
PIC cu re]eaua unde este
recunoscut acest document
interna]ional;

- lansarea platformei in -
ter active VIAFIA proiectat`

pentru informa]ii de Turism
[i Mobilitate. Platforma ur -
m`re[te s` informeze clu -
burile automobilistice des -
pre modific`ri ce afecteaz`
Turismul precum [i Tran -
sportul prin frontiere;

- perfec]ionarea FIA Net -
works care este un website
accesibil pentru intreaga
Familie FIA (Mobilitate,
ACN-uri, ASN-uri) [i care
acoper` toate subiectele de
interes ale FIA: informa]ii la
zi, servicii pentru Membrii,
Programul de granturi, por -
talul de accesare al acestora,
galerii de imagini, video-uri,
etc.

Acest eveniment a prile juit,
ca în fiecare an, Ce remonia
oficial` de acordare a
premiiilor FIA pentru
spor tul automobilistic. Ü

Ü

ACR interna]ional
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Au fost premia]i primii
trei pilo]i din Campio -

natul Mondial de Formula 1
FIA din anul 2020 - Lewis
Hamilton (cam pion 2020),
Valtteri Bot tas [i Max Vers -
tappen. De asemenea, au

fost ono ra]i cu premii
campionii FIA WRC Sé bastien
Ogier [i Ju lien Ingrassia,
campionul mon dial FIA RX
Johan Kris toffersson [i An -
tónio Félix da Costa din
campionatul Formula E.

Sportul automobilistic va
constitui [i în anul 2021 un
obiectiv major pentru Auto -
mobil Clubul Român, care,
prin Comisia Na]ional` de
Automobilism [i Karting, va
pune în oper` experien]a
acumulat` de-a lungul tim -
pului, precum [i condi]iile
materiale [i de logistic` de
care dispunem, prin dep` -
[irea greut`]ilor care pot
ap`rea, la nivel na]ional [i
interna]ional. Vom promova,
\n continuare, unele disci -
pline precum: Vitez` pe Tra -
seu Montan, Digital Motor -
sport, Rally Sprint, Motor -
khana, etc.

De asemenea, vom da o
importan]` deosebit` pro -
gra mului global FIA „Rally
Star“ pentru descoperirea
de tinere talente care sa ac -
tiveze \n motorsport.

Prof.Univ.dr. CorinaProf.Univ.dr. Corina SLAFFSLAFF
Director General al ACR Director General al ACR n n 

Ü

participare interna]ional`
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istoria ACR la ea acas`

Pentru oricine se în cumet` s`
abor deze is toria auto mobilis mu -
lui din România, ca un ca pitol
distinct al civiliza]iei [i culturii na -
]io nale, la con fluen]a secolului XIX
[i zorii veacului XX, va fi mar cat de
locul [i rolul Auto mobil Clubului
Ro mân. 

Pentru c` a ceast` orga ni za]ie a
Societ`]ii Civile, n`scut` la 5
aprilie 1904, [i-a înscris exis ten]a
sa secu lar` printre pri mele 10 clu -
buri auto mobilistice din Europa [i
printre primele 14 cluburi auto
din lume. 

Automobil Clubul Român î[i
revendic` [i valoarea sa istoric`
de 117 ani, unui adev`rat miracol,
traver sând dou` r`zboaie mondiale, re -
volu]ia de cembrist` din 1989, care a mo -
dificat [i re organizat toate structurile econo -
mice, politice [i sociale din ]ara noastr`,
precum [i peste trei decenii de istorie
postcomunist`, în care s-a afirmat printre
cele mai im portante aso cia]ii na]ionale
echidis tante fa]` de structurile guverna men -
tale [i cu o coloan` vertebral` origi nal`,
statornic` [i puter nic`, ca membru al Fe -
dera]iei Inter na]ionale a Automobilului.

Un moment decisiv în analele Automobil
Clu bului Român la constituit anul 1985,
când, printr-un act dictatorial asocia]ia noas -
tr` a fost redus` la un statut de fe dera]ie de
auto mobilism [i karting, în subordinea
Ministe rului Sporturilor, a nu lându-i auto -
nomia organizatoric` [i finan ciar`. 

În acele momen te istorice grele, de r`s -
cruce, Auto mobil Clu bul Ro mân a fost sal -
vat, prin inter ven]ia curajoas`, putem spu ne
revolu]io nar`, a Pre[edintelui ACR, domnul
ing. Con stantin Nicu lescu, care a f`cut

A C R - U LA C R - U L ,  ,  
LOCUL MEU CU ÎMPLINIRI DEOSEBITELOCUL MEU CU ÎMPLINIRI DEOSEBITE

-  M`rtur is i r i le  unui  veteran a l  Asoc ia] ie i  --  M`rtur is i r i le  unui  veteran a l  Asoc ia] ie i  -

Ü
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dili gen]ele nece sare,
asu mându-[i toate ris -

cu rile dicta turii co mu niste
ne st`vilite, pentru p`s tra -
rea [i continuarea valo rilor
perene ACR. 

Au fost continuate, prin
re defi nire abil`, obiecti -
vele [i ac]iunile aso ci a ]iei,
pre cum [i structurile filia -
lelor jude]ene ale ACR,
inclusiv activul pro fe sional
teritorial. A r`mas pro ver -
bial`  de nu mirea de „ge -
ne ra]ia 85 a ACR“.

Sunt sem nificative, pe
acest plan, însem n`rile
automo bilistului Sas Mi hai
din Satu Mare.

* * *
Exist` o afirma]ie an to -

logic` precum c` o pi -
c`tur` dintr-un ocean con -
]ine aproape toate ca -
racte risticile acestuia. 

Parafrazând acest ade -
v`r universal, putem afir -
ma c` istoria profe sional`
[i sufleteasc` a autorului
c`r]ii „Înainte de 90“ pu -
blicat` recent de s`tm` -
reanul Mihai Sas, un ACR-
ist convins, poart` am -
pren ta unei perioade isto -
rice sem nificative ACR [i
readuce în me moria co -
lec tiv` perso nalit`]ile em -
ble  matice ale vremii. 

Spicuim câ teva frag -
men te din a ceast` carte, pe care le deta[`m
\n che narul al`turat.

A R G U M E N TA R G U M E N T ::

Dup` aceast` „spovedanie“ a veteranului
s`tm`rean Sas Mihai, un ACR-ist emble -
matic pentru genera]ia ardelean` a Asocia -

]iei noastre, ne d`m seama c` nu putem s`
multiplic`m, oricât de dorin]` am avea, per -
so nalit`]ile deosebite din toate regiunile
]`rii care [i-au pus amprenta nesfâr[it` pe
existen]a secular` a asocia]iei.

Dr. Ilie GABRADr. Ilie GABRA nn

Ü

istoria ACR la ea acas`
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ACR v` informeaz`

CUM SE VERIFIC~ UN PERMIS INTERNA}IONAL
DE CONDUCERE FALS

Pentru a v` asigura c` nu ve]i intra în po -
sesia unui permis interna]ional fals, verifica]i la
https://internationaldrivingpermit.org/ cine
are dreptul s` emit` un permis interna]ional
de conducere în ]ara unde dori]i s` conduce]i
s` v` deplasa]i la volanul unui automobil.

Nu v` l`sa]i p`c`li]i de diverse website-uri
care încearc` s` v` vând` online un permis
interna]ional de conducere [i pe care s` vi-l
trimit` pe e-mail sub forma unui fi[ier pdf.

Cluburile automobilistice, membre ale
Federa]iei Interna]ionale a Automobilului
(FIA), precum este [i Automobil Clubul Ro -
mân, elibereaz` permisul interna]ional de
conducere. 

Aten]ie: un permis interna]ional de condu -
cere are elemente de siguran]` [i este într-un
format stabilit în baza conven]iilor inter -
na]ionale. Pe e-mail, sub form` de pdf, primi]i
doar un permis interna]ional de conducere
fals!

Nu achizi]iona]i online niciodat` un permis
interna]ional de conducere dac` entitatea care
îl emite nu este un club membru FIA. Cluburile
automobilistice sunt abilitate s` emit` do -
cumente interna]ionale de calatorie, precum
IDP sau CPD.

CUM SE DEOSEBE{TE UN PERMIS INTER -
NA}IONAL FALS DE CEL ORIGINAL

Un permis interna]ional de conducere este
un document a c`rui eliberare se face în baza
unor norme stabilite prin Conven]iile Inter -
na]ionale de la Geneva (1949) [i Viena
(1968). Pentru a afla mai multe detalii despre
cum po]i evita s` intri în posesia unui permis
interna]ional fals te rug`m sa contactezi una
dintre sucursalele noastre.

Iat` mai jos care este formatul unui permis
interna]ional de conducere.

PERMIS INTERNA}IONAL ELIBERAT CONFORM
CONVEN}IEI GENEVA 1949

Acesta este formatul unui permis inter -
na]ional original emis conform Conven]iei de
la Geneva din anul 1949 [i este total diferit de
un permis interna]ional de conducere fals care
se vinde pe internet.

PERMIS INTERNA}IONAL ELIBERAT CONFORM
CONVEN}IEI VIENA 1968

Iat` care este formatul unui permis inter -
na]ional eliberat în conformitate cu pre -
vederile Conven]iei Interna]ionale de la Viena
1968

AA ff ll `̀   cc uu mm   ss `̀   ee vv ii ]] ii   ss `̀   ii nn tt rr ii   
\\ nn   pp oo ss ee ss ii aa   uu nn uu ii   PP ee rr mm ii ss

II nn tt ee rr nn aa ]] ii oo nn aa ll   dd ee   CC oo nn dd uu cc ee rr ee   ff aa ll ss
Un Un permis  interna] ional  de conducere fa lspermis  interna] ional  de conducere fa ls se poate deosebi  cuse poate deosebi  cu

u[ur in]`  de ce l  or ig ina l .  În  u l t ima per ioad`,  mai  mul te  persoaneu[ur in]`  de ce l  or ig ina l .  În  u l t ima per ioad`,  mai  mul te  persoane
ne-au comunicat  c`  ne-au comunicat  c`  au fost  paca l i te  achiz i ] ionând,  de pe internet ,au fost  paca l i te  achiz i ] ionând,  de pe internet ,
un permis  interna] ional  fa ls .un permis  interna] ional  fa ls .

Au so l ic i ta t  un permis  interna] ional  de conducere pentru aAu sol ic i ta t  un permis  interna] ional  de conducere pentru a
c` l`tor i  în  s t r` in`tate [ i ,  dup` ce au p l`t i t ,c` l` tor i  în  s t r` in`tate [ i ,  dup` ce au p l`t i t , au pr imi t ,  pe e-mai l ,au pr imi t ,  pe e-mai l ,
un f i [ ier  pdf  pentru a- l  pr inta .un f i [ ier  pdf  pentru a- l  pr inta .

Ü
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Un permis interna]ional original trebuie
s` con]in`, pe lâng` [tampila clubului [i

sem n`tura persoanei emitente, [i un anumit
element de siguran]`.

În cazul permiselor eliberate de c`tre ACR,
elementul de siguran]` se reg`se[te în col]ul
din stânga – jos [i este sub forma unui timbru
sec (în relief).

TREBUIE S~ VEDE}I PERMISUL INTER -
NA}IONAL ÎN ORIGINAL, ÎNAINTE DE A FACE
PLATA ACESTUIA, PENTRU A PUTEA VERIFICA
DAC~ ARE ELEMENTELE DE SIGURAN}~
MEN}IONATE MAI SUS

Refuza]i s` achita]i dac` emitentul (website-
ul) v` promite c` vi-l va trimite în format
digital, pentru a vi-l printa singuri. Aceasta este
o în[el`ciune electronic` [i risca]i s` fi]i acuza]i
de fals dac` ve]i prezenta un astfel de permis
la controalele efectuate de c`tre poli]ie în
traficul rutier.

O organiza]ie care emite un permis inter -
na]ional nu poate men]iona c` v` va trimite o
bro[ura (International Driving Permit booklet).
Aceasta este o în[el`ciune online, deoarece
permisul interna]ional de conducere nu este o
bro[ur`, ci un document interna]ional de c`l` -
torie standardizat.

REFUZA}I S~ ACCEPTA}I UN PERMIS IN -
TERNA}IONAL SUB FORMA UNUI CARD DE
PLASTIC

Aceste website-uri care vând falsuri sunt
foarte bine promovate. Dac` observa]i c`
limba român` în care sunt scrise aceste pagini
nu este tocmai corect`, refuza]i s` solicita]i un
permis interna]ional. Aceste pagini sunt
traduse automat.

CE RISCA}I ATUNCI CÂND INTRA}I ÎN POSESIA
UNUI PERMIS INTERNA}IONAL FALS?

În cazul în care a]i fost p`c`lit [i a]i intrat în
posesia unui permis fals [i sunte]i oprit în
trafic de c`tre poli]ie, în func]ie de

Permis  conven] ia  d in 1949Permis  conven] ia  d in 1949

Permis  conven] ia  d in 1968Permis  conven] ia  d in 1968

Ü

Ü

ACR v` informeaz`
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legisla]ia ]`rii respective, risca]i s` fi]i
acuzat de uz de fals.

În func]ie de situa]ie, risca]i s` fi]i
prezentat, de urgen]`, unui judec`tor,
care va dispune pe loc pedeapsa afe -
rent`.

Cu un permis fals risca]i s` primi]i
amenzi foarte mari [i chiar confis -
carea numerelor de înmatriculare ale
autovehiculului [i re]inerea acestuia
pân` la finalizarea anchetei.

Ing. Alin DROSUIng. Alin DROSU nn

Contacta]i cea mai apropiat`
sucursal` ACR pentru a v` putea
raspunde la orice întrebare privi -
toare la permisul interna]ional de
conducere pe care dori]i s`-l ob -
]ine]i.

Nu v` l`sa]i p`c`li]i de pre]ul
tentant pe care aceste websit-uri
în[el`toare îl promoveaz`, special
pentru a putea sa v` vând` aceste
falsuri.

ACR v` informeaz`
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Continuând tradi]ia
culti vat` de-a lungul
anilor, In spectoratul
General al Po li ]iei
Române a elaborat
Ra portul pe anul
2019 privind princi -
palii indicatori ai sigu -
ran]ei traficului rutier
din România. Acest
Buletin al Siguran]ei
Rutiere, funda mentat
[tiin]ific, constituie un
instrument foarte va -
lo ros, atât în context
interna ]ional, cât [i în
context na ]ional. 

A[a cum se exprima
Pre [edintele Auto -
mobil Clubu lui Ro -
mân, dl. Constantin
Niculescu, Secolul XXI,
în care am intrat de
curând, va fi sau nu va
fi în m`sura amelio -
r`rii siguran]ei rutie re,

pentru c`, potrivit
previ ziunilor Organi -
za]iei Mon dia le a
S`n`t`]ii, cazuistica
mortalit`]ii pe [osea
se va situa pe locul
trei în lume fa]` de
locul [apte de]inut la
începutul acestui
deceniu. În fiecare an,
î[i pierd via]a, în
accidentele rutiere,
circa 1,35 de milioane
de persoa ne [i 50 de
milioane de persoane
sufer` r`niri grave ca
urmare a accidentelor
rutiere. Raportându-
ne la România se
cuvine s` ar` t`m c`,
potrivit datelor sta -
tistice oficiale, în
perioada 2010 –
2019, s-a înregistrat o
reducere a num`rului
de persoane decedate

în acci dentele rutiere cu
21,6%. Îns`, rata mortalit`]ii
a fost în anul 2019 de 96 de
de cese la 1 milion de lo -
cuitori, dep`[ind cu mult
media european` de 51
decese la 1 milion de lo -
cuitori. 

Printre cauzele acestor
accidente rutiere s-au con -
statat neadaptarea vitezei la
condi]iile de drum, traver -
sarea neregulamentar` de
c`tre pietoni, implicarea
bicicli[tilor [i neacordarea
priorit`]ii pietonilor [i a
vehiculelor. Este foarte ne -
gativ [i faptul c`

SIGURAN}A RUTIER~ DINSIGURAN}A RUTIER~ DIN
ROMÂNIA, SUB LUPA REALIT~}IIROMÂNIA, SUB LUPA REALIT~}II

Ü

salvarea vie]ii pe [osea
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persoanele cele mai
vulnerabile o re prezint`

tinerii cu vârste cuprinse
între 15 – 29 ani. La lista
cauzelor acciden te lor rutiere
trebuie nominali zate [i sta -
rea precar` a in frastructurii,
lipsa marcajelor rutiere,
semnalizarea defec tuoas` [i
iluminatul stradal insufi -
cient, insuficien]a e du  ca]iei
rutiere a participan ]ilor la
traficul rutier.

Buletin Siguran]ei Rutiere
2019 se cuvine s` fie studiat
nu numai de participan]ii la
traficul rutier, (persoanele
juridice [i fizice), ci mai ales
de organiza]iile Societ`]ii
Civile responsabile de edu -

ca]ia rutier`, de conducerile
unit`]ilor de înv`]`mânt,
mai ales primar [i gimnazial,
de administra]iile publice
locale care continu` s` ig -
nore asigurarea condi]iilor
de circula]ie a pietonilor pe
spa]ii protejate, a condu -
c`torilor [colilor de [oferi
care nu insist` pe imple -
mentarea practicilor de con -
ducere preventive în rândul
viitorilor conduc`tori auto, a
promov`rii cu rigurozitate a
dezideratului transform`rii
[oselei într-un mediu de
civiliza]ie [i protec]ie social`.
Acest concept este, ast`zi,
promovat cu insisten]` în
teoria [i practica conducerii
auto în [colile de [oferi ale
Automobil Clubului Român,
ceea ce se reflect` inclusiv
în faptul c` [oferii proveni]i
din [colile de [oferi ACR
sunt tot mai pu]in implica]i
în accidentele rutiere.

Dr. Ilie GABRADr. Ilie GABRA nn

Ü

salvarea vie]ii pe [osea
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Sucursala ACR Dolj se remarc`, ca în fiecare
an, în cadrul Asocia]iei noastre, nu numai prin
num`rul semnificativ de auto mobili[ti care se
înscriu în clubul nostru, ci [i prin organiz`ri
permanente de com peti]ii automobilistice
sportive, organi zate de conducerea sucursalei
împreun` cu membrii Consiliului acesteia.
Sucursala Dolj constituie un factor de ini]iativ`
important în organizarea multor activit`]i pe
linie de asocia]ie, tehnic` [i  sportiv`.

Baza material` de la Sucursala ACR Dolj, ca
patrimoniu al asocia]iei noastre, a în ceput s`
prind` via]` începând cu anul 1968. De-a lun -
gul timpului s-au succedat numeroase ge ne -
ra]ii de membri ACR, salaria]i [i mul]i cola -
boratori. Multe gene ra]ii de automobili[ti fac
parte din me mo ria colectiv` a membrilor ACR,
fie ei vete rani sau tineri din toate zonele ju -
de]ului. Num`rul mare de automobili[ti care
se înscriu ca membri ACR la sucursala Dolj,
este dovada vie c` totul func]ioneaz` cores -
pun z`tor [i c` be ne ficiile, avantajele [i facili -
t`]ile oferite a ces tora se ridic` la nivelul
a[tept`rilor lor.

În luna ianuarie a anului 2021, unul din
colegii redac]iei noastre a stat de vorb` cu
con du c` torul Sucursalei ACR Dolj, doamna ec.
Eugenia Ni]`, o veteran` de prestigiu [i cu
performan]e deosebite a asocia]iei noastre.

Redac]ia: Bun` ziua stimat` doamn` di rec -
tor Eugenia Ni]`! La mul]i ani! Cum sunte]i?

Eugenia Ni]`: Bun` ziua [i La Mul]i Ani! Cum
s` fiu? Sunt foarte bine [i din punct de vedere
al s`n`t`]ii, dac` la asta v` referi]i. Dar cel mai
important este c` suntem la ser viciu [i suntem
al`turi de membrii no[ tri [i ceilal]i auto mo bi -
li[ti. Aceast` pan de mie a lovit în foarte multe
activit`]i ale e co nomiei române[ti, dar Auto -
mobil Clubul Român î[i continu` activitatea ca
de fiecare data. ACR-ul de-alungul timpu lui a
trecut prin momente [i mai grele, pe care le-a
dep`[it cu bine.

R.: De cât timp sunte]i membr` a ACR?

E.N.: Din anul 1975. Deci, face]i dumnea -
voastr` socoteala!

R.: Doamna Ni]`, de când lucra]i la Auto -
mobil Clubul Român - ca salariat al sucur salei
Dolj [i ce v-a f` cut s` r`mâne]i atâta timp?

E.N.: Exact din anul 1985, deci de 36 de ani
sunt salariat. De ce sunt de atâta timp la ACR?
Pentru c` mi-a pl` cut din prima clip` ac -
tivitatea clubului, pen  tru c` mi-a pl`cut
prestigiul lui, pentru c`, de fiecare dat`,

VETERAN AL ACRVETERAN AL ACR
LA SUCURSALA DOLJLA SUCURSALA DOLJ

la ea acas`istoria ACR

Sediul Sucursalei ACR Dolj

Ü

EUGENIA NI}~ EUGENIA NI}~ 
Directorul Sucursalei ACR Dolj 
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pu team s` ajut pe automo bi li[tii afla]i la
nevoie.

R.: S` în]elegem c` nu a]i fost de prima oar`
director la sucur sala Dolj?

E.N.: Nu, prima oar` am fost contabil [ef la
filiala Craiova, iar, ulterior, începând cu anul
1996 am devenit director. Am avan sat pe
acest post dup` foarte mult` munc` [i re zul -
tatele s-au v`zut. Nu po]i s` avan sezi în carier`
decât dup` foarte mult` munc`.

R.: Ce v-a f`cut, în anul 1975, s` deveni]i
membru al ACR?

E.N.: P`i, în primul rând, membrii ACR erau
privilegia]i. Când am ob]inut car netul de con -
ducere auto nu prea aveam ha bar de auto mo -
bile, a[a c` m-am în scris în râmdurile clubului.

Era o faim` atunci s` fii membru ACR, ca [i
acum de-altfel. Am f`cut foarte multe excur sii
prin ACR atât în ]ar` cât [i în str` in`tate. Am
avut nevoie de câteva ori de Permis In ter -
na]ional de Conducere, c` altfel nu puteam
conduce în str`i n`tate. Am avut nevoie de
câteva ori de interven]ii la automobil. Îmi aduc
aminte c` ACR Tulcea a intervenit prompt [i
mi-au repus automobilul  \n func]iune; la fel [i
la Râmnicu Vâlcea. {i acum ACR este peste tot
în ]ar`.

R.: Cum reu[i]i s` \nscrie]i atât de mul]i

mem brii \n ACR Dolj? Cum îi mo tiva]i pe
oameni?

E.N.: P`i ce s` v` zic! La noi la olteni se duce
repede vorba! Am ajutat me reu automobili[tii
când au avut pro bleme! La mine sun` tele fo -
nul [i la ora unu noaptea [i de fiecare dat` am
r`spuns. Am oferit mereu servicii de calitate,
cu ajutorul colegilor mei din Sediul Central.
Automobil Clubul Ro mân ofer` la ora actual`
unele din cele mai bune avantaje [i beneficii
pentru membrii s`i, la fel ca în Germania, Au -
stria, Italia, etc. La atelierul din Craiova dis -
punem de linie ITP cu tarife reduse pentru
mem brii no[tri, atelier service, transport rutier
[i foarte multe parte neriate în jude], inclusiv
pentru activi tatea de turism. Desf`[uram [i
multe activit`]i de educa]ie rutier` \n rândul
elevilor. A[a se face c` ace[ti membri sim -
patizan]i elevi, la vârsta majora tu lui, când
de vin conduc`tori auto, ne calc` pragul

la ea acas`istoria ACR

Ü

Ü

Foto de la o competiție dinaintea pandemiei de Covid-19
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sucur salei noastre ca s` le oferim, în
conti nuare, sprijinul nostru \n perfec -

]ionarea con ducerii auto. Consider c` edu -
ca]ia ru tier`, de mic co  pil, reprezint` pi -
lonul civiliza]iei ru tiere de mâine.

R.: Ce ne pute]i spune de tradi]ia com -
peti]iilor sportive automobilistice organi -
zate de sucursala Dolj? Cum reu[i]i s` le
organiza]i?

E.N.: P`i în primul rând, la fiecare în ce -
put de an organiz`m întâlniri cu membrii
a socia]iei, inclusiv cu oficialit`]ile ora[ului
în care propunem evenimentele pe care
dorim s` le desf`[ur`m. Avem planul f`cut
de la început. Nucleul de sportivi inimo[i
de la Craiova este unul foarte bine înche -
gat [i fiecare se ocup` de responsa bi li -
t`]ile primite. Noi în fiecare an organiz`m
un campionat cu câte 4-5 etape. De fie ca -
re dat` am avut un num`r impresionant
de pilo]i, circa 70 – 80/competi]ie. S` [ti]i
c` vin din toat` România, chiar [i din str` -
in`tate. Avem rela]ii foar te bune de cola -
borare cu Poli]ia ru tier`, Jan darmeria, ISU,
Ambulan]a, in clusiv cu ofi cialit`]ile locale.

R.: Ce mesaj transmiteti tinerei genera]ii
de automobili[ti, având în vedere expe -
rien]a [i întâmpl`rile petrecute de dum -
neavoastra de-a lungul timpului?

E.N.: În primul rând le spun tinerilor [o -
feri s` nu fie teribili[ti. [oseaua nu repre -
zint` pist` de concurs, ci un mediu de
civiliza]ie rutier`. S` aib` respect pentru
ceilal]i participan]i la trafic. Dac` le place
viteza îi invit`m la competi]iile noastre s`
asiste, mai întâi, s` vad` despre ce este
vorba. Dac` vor întrecere, atunci trebuie
ca acest lucru s` se fac` într-un cadru or -
ganizat, în siguran]`. Le-a[ mai spune
tinerilor s` se informeze [i s` nu plece la
drum f`r` a fi membru ACR, pentru c`, din
proprie experien]`, nu te va ajuta ni meni
dac` r`mâi în pan`. ACR repre zint` o
garan]ie c` î]i po]i continua c`l`toria f`r`
griji. Nu mai spun de pachetul de reduceri
la foarte multe produse cum ar fi com -
bustibilii auto, produse farmaceutice,  la
agen]ii turis tice, hoteluri, clinici me dicale,
ITP, etc.

Ing .  F lor in  JUMUG~Ing .  F lor in  JUMUG~ nn
Secretar  de redac] ieSecretar  de redac] ie

Marian {tef`nescu Marian {tef`nescu 
- de 40 de ani,- de 40 de ani,
salariat al ACR -salariat al ACR -

Recent am aflat,
c` dragul nostru
coleg, Marian {tef` -
nescu, care lucreaz`
în prezent la Cen -
trala ACR se va
lini[ti la pensie.
Curio[i din fire,
colegii din redac]ia
Revistei „Auto tu -
rism“ l-au întrebat
retoric de când
lucreaz` ca salariat
la Automobil Clubul
Român. Ne-a r` -
spuns, cu modestia
sa proverbial`, c` de 40 de ani.

Colegul nostru a lucrat, a[adar, aproape o
via]` profesional` la Automobil Clubul Român
ca un redutabil electrician auto, înc` din anul
1981. A lucrat la vreo trei ateliere auto ACR din
Bucure[ti [i, în tot acest timp, dl. Marian {te -
f`nescu nu a creat niciodat` probleme la locul
de munc`, r`mânând fidel valorilor Asocia]iei
noastre. Acesta nu a avut niciodat` vreo recla -
ma]ie din partea vreunui membru ACR pentru
serviciile solicitate [i întreprinse la automobilul
lor, nu a avut niciodat` lipsuri în gestiunea de
care r`spundea [i nici nu a avut vreodat`, din
fericire, con cediu medical, ducând o via]` echi -
librat`. Mai [tim c` domnul {tef`nescu nu a
refuzat vreodat` nici o sarcin` de serviciu [i c`
a înv`]at „meserie“ pe foarte mul]i ucenici de-
alungul timpului. Domnul {tef`nescu, modest
din fire, s-a bucurat de aprecierea [i respectul
colegilor de fiecare dat`, conlucrând în depline
rela]ii profesionale.

În]elepciunea [i experien]a sa profesional` [i
de via]` vor constitui în continuare o lec]ie
demn` de urmat. Aceast` retragere la pensie a
domnului {tef`nescu va marca doar un punct
semnificativ a profesionalismului s`u. Îi dorim
succes în continuare, s`n`tate, fericire [i multe
împliniri al`turi de familia sa.

Redac]iaRedac]ia nn

la ea acas`istoria ACR

Ü
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nn Pe vreme ploioas`, pe ghea]`, z`pad`,
cea]` [i mâzg` format` pe [osea,  nu v`
apropia]i prea mult de autoturismul din fa]`;
nn Folosi]i instala]ia de climatizare pentru

dezaburirea geamurilor;
nn Când circula]i noaptea, pe vreme ploioa -

s`, sau mâzg` pe [osea, opri]i în locurile per -
mise, pentru [tergerea geamurilor farurilor [i
stopurilor;
nn Încerca]i s` nu conduce]i cu t`lpile pan -

tofilor umede sau acoperite de z`pad`, asi -

gurând o aderen]` bun` cu pedalele autotu -
rismului;
nn Folosi]i pe cât de mult frâna de motor pe

drumurile alunecoase, asigurând astfel o efi -
cien]` sporit` la frânare [i stabilitatea auto -
vehiculului;
nn Reduce]i din timp viteza de deplasare la

efectuarea virajelor, precum [i în locurile sen -
sibile unde este posibil` formarea poleiului
(poduri, zone împ`durite, defilee etc.). Pe
por]iunile de drum acoperite cu polei,

CONDUCE}I  PREVENTIV CONDUCE}I  PREVENTIV 
ÎN TOATE ANOTIMPURILE !ÎN TOATE ANOTIMPURILE !

Ü

Conform Dic ] ionaru lu i  Expl icat iv  a l  L imbi i  Române,  no] iunea de prevent ivConform Dic ] ionaru lu i  Expl icat iv  a l  L imbi i  Române,  no] iunea de prevent iv
are ca scop pre întâmpinarea unui  r`u ,  a  s`vâr[ i r i i  unei  in f rac] iuni ,  a  unuiare ca scop pre întâmpinarea unui  r`u ,  a  s`vâr[ i r i i  unei  in f rac] iuni ,  a  unui
lucru nepl`cut ,  e tc .  De-a lungul  ex is ten]e i  sa le  seculare ,  Automobi l  C lubullucru nepl`cut ,  e tc .  De-a lungul  ex is ten]e i  sa le  seculare ,  Automobi l  C lubul
Român a promovat ,  implementat  [ i  lansat  mai  mul te  campani i  de s iguran]`Român a promovat ,  implementat  [ i  lansat  mai  mul te  campani i  de s iguran]`
[ i  educa] ie  rut ier`  în  ]ara  noast r` .  În  acest  domeniu de preocup`r i ,[ i  educa] ie  rut ier`  în  ]ara  noast r` .  În  acest  domeniu de preocup`r i ,
Automobi l  C lubul  Român [ i -a  mul t ip l icat  act iv i ta tea inc lus iv  pr in  dezvol tareaAutomobi l  C lubul  Român [ i -a  mul t ip l icat  act iv i ta tea inc lus iv  pr in  dezvol tarea
spi r i tu lu i  de in i ] ia t iv`  [ i  pr in  par t ic iparea la  act iv i t` ] i  spec i f i ce  organizate despi r i tu lu i  de in i ] ia t iv`  [ i  pr in  par t ic iparea la  act iv i t` ] i  spec i f i ce  organizate de
factor i i  cu responsabi l i t` ] i  pe acest  p lan .  În  cont inuare ,  spec ia l i [ t i i  ACR v`factor i i  cu responsabi l i t` ] i  pe acest  p lan .  În  cont inuare ,  spec ia l i [ t i i  ACR v`
re comand` câteva s fa tur i  de conducere prevent iv` ,  în  toate anot impur i le :re  comand` câteva s fa tur i  de conducere prevent iv` ,  în  toate anot impur i le :

vie]ii pe [oseasa lvarea
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ghea]` sau z`pad`, virarea con -
comitent cu frânarea poate

duce la pierderea con trolului
asupra ve hi   culului;
nn Evita]i oprirea voluntar` pe

carosabil sau în locuri neamenajate
în condi]ii de cea]`, polei, ninsoare
sau viscol. Dac` r`mâne]i în pan`
scoa te]i vehiculul în a fara p`r]ii
caro sabile, aprin de]i luminile de
avarie [i monta]i triunghiurile
reflec tori zante;
nn Evita]i, pe cât posibil, înc`l]` -

mintea cu talp` groas` în timpul
conducerii, chiar [i în perioada
iernii;
nn Nu asigura]i iarna automobilul

cu frâna de mân`, deoarece exist`
riscul s` r`mân` blocat` din cauza
apei înghe]ate pe unele subansam ble;
nn Nu pilota]i înc`l]a]i cu papuci [i, mai ales

descul]i. Se poate în tâm pla s` rata]i ac]ionarea
pedalelor;
nn Nu claxona]i animalele ap`rute în şosea

în timpul conducerii. Acestea sunt sensibile la
semnalele acustice [i devin imprevizibile;
nn Când circula]i în sate, rula]i cu vitez`

redus` [i utiliza]i, dac` nu exist` circula]ie pe
contrasens, faza de drum (lung`) a farurilor,
deoarece exist` riscul s` întâlni]i vehicule cu
trac]iune animal` sau bicicli[ti care nu au
sisteme de semnalizare corespunz`toare;
nn În cazul vântului puternic care vine din

lateralul automobilului, reduce]i viteza când v`
întâlni]i cu autovehicule de mare tonaj, deoa -
rece, imediat momentului, se creeaz` un efect
vacuumatic care duce la o destabilizare a
auto  mobilului pe [osea;
nn Evita]i s` circula]i pe liniile de tramvaie,

deoarece risca]i s` t`ia]i banda de rulare a
anvelopelor, în plus, în zilele ploioase exist`
riscul derap`rilor;
nn Când dep`[i]i mijloace de transport în

comun oprite în sta]ii, fi]i preg`tit s` frâna]i,
deoarece pot exista pasageri care pot traversa
prin fa]a acestuia, f`r` s` se asigure;
nn Pe cât posibil, încerca]i s` nu c`lca]i cu

ro]ile pe gurile de canal în timpul circula]iei pe

[osele. Unele capace se pot bascula, antre -
nând [i roata autoturismului într-o capcan` cu
urm`ri costisitoare;
nn C`ldura excesiv` de pe timpul verii poate

influen]a negativ atât starea psihic` a condu -
c`torilor auto cât [i starea lor fizic` creând
disconfort la volan;
nn Este de evitat deplasarea cu automobilul

în timpul ploilor toren]iale. Exist` riscul acva -
plan`rii;
nn Pe autostr`zi circula]i numai pe prima

band`, cea de-a doua fiind folosit` numai în
cazul dep`[irilor, dup` care se va reveni pe
prima band`;
nn Pe autostrad` trebuie adaptat` distan]a

fa]` de vehiculul din fa]`, acest factor fiind
esen]ial pentru oprirea în siguran]` în caz de
urgen]`;
nn Privi]i cât mai des posibil în oglinzile

retrovizoare pentru a verifica, în permanen]`,
traficul din jurul autovehiculului, pentru a lua
m`suri de preven]ie a accidentelor;
nn Acorda]i prioritate uneori chiar [i când nu

este cazul pentru a evita accidentele. Aceast`
practic` poate reduce foarte mult riscul de
accident [i este recomandat` mai ales în
condi]ii de trafic intens.

Ing .  F lor in  JUMUG~Ing .  F lor in  JUMUG~ nn
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Campionatul  Na] ional  Campionatul  Na] ional  
de Ral ly  Spr intde Ral ly  Spr int

Sâmb`t` 30 ianuarie
2021, sucursala ACR Satu
Mare, împreun` cu clubul
CS AK-Riders, au organizat
ultima etap` a Campio na -
tului Rally Sprint pe 2020.
Nu s-a întâmplat nici odat`
ca aceast` com peti]ie s`
aib` o etap` în luna ia nua -
rie. 

Acest lucru s-a datorat
pandemiei Covid-19, care a
bulversat toate planurile f` -
cute de organi zatori în
2020. Competi]ia a avut loc
pe poligonul ACR din mu -
nicipiul Satu Mare, unde au
fost prezen]i la start peste
60 de pilo]i pe circuitul
spe cial amenajat. Condi]ii -
le de desf`[urare a compe -
ti]iei au fost destul de
bune, cu toate c`, vineri
ninsese la Satu Mare.

Au sosit pilo]i consacra]i
[i debutan]i din foarte mul -
te ora[e ale ]`ri cum ar fi:
Satu Mare, Cluj-Napoca,
Bistri]a, Timi[oara, Baia

Mare, Arad, Urziceni, Lugoj,
Dej, Carei, Marghita, Zal`u,
Baia Sprie, Sînmartin, Agri[
etc.

Demn de men]ionat este
[i faptul c` aceast` compe -
ti]ie are o grup` format` de
juniori, care are drept scop
atragerea tinerilor pasio -
na]i de sportul automobi -
listic, pentru formarea [i
dezvoltarea abilit`]ilor spe -
cifice acestui gen de con -
curs [i care s` re pre zinte o

pepinier` în for marea no -
ilor pilo]i. A[a se face c` [i
tân`rul pilot Vladimir Orza,
care nu este altul decât fiul
conduc` torului sucursalei
ACR Bistri]a-N` s`ud, are
ino culat mi crobul sportului
cu motor. 

Acesta, la nici 11 ani, a
participat la etapa de Rally
Sprint, împreun` cu al]i 8
concuren]i, ob]inând un loc
meritoriu. Tân`rul pilot ne-
a m`rturisit c` din luna Ü

automobilisticspor t
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martie va avea un au -
tomobil cu adev`rat de

concurs cu care poate s`-[i
pun` în practic`, mai bine,
calit`]ile lui sportive.

Mai jos v` prezent`m cla -
samentul celor mai buni
din sezonul 2020 a Cam -
pionatului Rally Sprint:

JUNIORI :JUNIORI :
locul 1 – Balok Dominik
(Satu Mare), locul 2 – Kui
Mark (Satu Mare), locul 3 –
Tudor Pal (Cluj);

FEMININ:FEMININ:
locul 1 – Iocsak Natalia
Ramona (Livada), locul 2 –
Demjen Renata (Timi [oa -
ra), locul 3 – Silaghi Bianca
(Unim`t);

DEBUTAN}I :DEBUTAN}I :

Clasa 1:Clasa 1:
locul 1 – Iosef Claudiu
(Arad), locul 2 – Daniel Rus
(Bistri]a), locul locul 3 –

{tef`ni]` Ioan Constan tin
(Baia Sprie);

Clasa 2:Clasa 2:
locul 1 – Liviu Mol dovan
(Baia Mare), locul 2 –
Adrian Suciu (Baia Mare),
locul 3 – Ionu] Badea (Ora -
dea);

AVANSA}I :AVANSA}I :

Clasa 1:Clasa 1:
locul 1 – Kui Ferenc (Satu
Mare), locul 2 – Raul Pal
(Cluj-Napoca), lo cul 3 –
Zsolt Vajda (Satu Mare);

Clasa 2:Clasa 2:
locul 1 – Ma jer csak Cristian
(Baia Sprie), locul 2 – Ervin
Petras (Satu Mare), locul 3
– Orha Claudiu Gavril (Baia
Mare);

Clasa 3:Clasa 3:
locul 1 – Florin {tecka
(Satu Mare), locul 2 –
Cristian Heredea (Sîn mar -

tin), locul 3 – Gindele
Emerich (Carei);

Clasa 4:Clasa 4:
locul 1 – Szabo Robert
(Zal`u), locul 2 – Tiberiu
Florescu (Sânmi haiu
Roman), locul 2 – Szalonna
Zsolt (Agri[);

OPEN:OPEN:
locul 1 – Szabo Robert,
locul 2 – Florin {tecka,
locul 3 – Gindele Emerich.

A[tept`m sportivii [i pe
pasiona]ii sportului cu mo -
tor [i la urm`toarele eveni -
mente pe care le va orga -
niza sucursala ACR Satu
Mare, împreun` cu clubul
CS AK-Riders, în anul 2021.
Cel mai probabil, noul se -
zon de Rally Sprint va în -
cepe în luna martie.

Dav id Dav id SELETYESELETYE nn
Directoru l  Sucursa le iDi rectoru l  Sucursa le i

ACR  Satu MareACR  Satu Mare

Ü
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Euro NCAP a publicat, în lunaEuro NCAP a publicat, în luna
decembrie a anului trecut, aldecembrie a anului trecut, al
patrulea [i ultimul lot de rezultate.patrulea [i ultimul lot de rezultate.
Au fost testate [apte automobile:Au fost testate [apte automobile:
Audi A3 Sportback, SEAT Leon,Audi A3 Sportback, SEAT Leon,
ISUZU D-Max, Kia Sorento, LandISUZU D-Max, Kia Sorento, Land
Rover Defender, Honda Jazz [iRover Defender, Honda Jazz [i
Hyundai i10.Hyundai i10.

Atât noul Audi A3 Sportback,
cât [i SEAT Leon, au fost dotate
un airbag central pentru a
îmbun`t`]i protec]ia la im -
pactul lateral. Când vine vorba
de siguran]`, ruda mai mic` a
grupului Volkswagen, Seat
Leon este, datorit` designului
frontal mai compatibil, dis -
pune acum de 92% protec]ie
pentru ocupan]ii adul]i.

Unele teste au fost repetate
de Euro NCAP pentru ISUZU D-
MAX pentru a fi siguri c` respect` normele de
siguran]` pentru pia]a european`. Concurând
într-un segment care nu este renumit pentru
eviden]ierea siguran]ei, interiorul D-MAX este
impresionant, cu sisteme de re]inere standard,
AEB [i un nou airbag central. Cu toate acestea,
testul barierei mobile deformabile progresive
a ar`tat c` greutatea [i structura sa din fa]` fac

pick-upul agresiv fa]` de alte vehicule în
coliziune. Acela[i lucru este valabil [i pentru
Land Rover Defender: mai mare [i mai greu
decât modelele anterioare, noul Defender
este echipat cu sisteme moderne de asisten]`
a [oferului pentru a preveni [i a atenua, pe cât
posibil, coliziunile cu alte automobile de pe
[osea. Un alt automobil greu, KIA Sorento,

este cea de-a 4-a genera]ie off-road testat` de
Euro NCAP. Aceasta vine echipat` cu noi
actualiz`ri de siguran]`, inclusiv primul airbag
central KIA [i sistemul avansat de apeluri
electronice, iar datorit` acestora î[i p`streaz`
cele 5 stele.

Noul supermini electric de la Honda (Honda
e), reprezint` un standard pentru

Nout`] i  la  testele Nout`] i  la  testele EuroNcapEuroNcap

Ü
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conducerea ecologic`. Îi lipsesc îns` unele
dintre caracteristicile de siguran]` mai

avansate prezente la Honda Jazz, dar produce
totu[i un rating respectabil de patru stele în
ultimele teste Euro NCAP. În schimb, noul
Hyundai i10 termin` anul cu doar trei stele în
ansamblu.

Secretarul general al
Euro NCAP, Michiel van
Ratingen, spune c`
„Compatibilitatea slab` a
accidentelor între vehi -
cule a fost o problem` de
ani de zile. Acum, în
2020, avem un test
frontal care poate evalua
performan]a unui vehicul
în acest sens [i poate
penaliza acele ma[ini
care au performan]e
slabe. Aceasta este o
premier` pentru evalua -
rea siguran]ei [i ar trebui
s` duc` la proiecte mai
bune [i mai compatibile
în viitor. ”

Euro NCAP a evaluat, de
asemenea, trei noi va -
riante hibride [i electrice

de ma[ini testate în anii anteriori. Amintim aici
doar de evaluarea Renault CAPTUR de 5 stele
de anul trecut care acoper` acum [i CAPTUR
E-TECH Plug-in Hybrid.

Ing .  A lexandru VASILEIng .  A lexandru VASILE nn
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Vânz`rile de automobile
electrice cu acumulatori [i
automobilele electrice hibride
plug-in au dep`[it cifra de
dou` milioane de vehicule
pentru prima dat` în 2019.

ÎNAINTE de pandemia
COVID-19 care a zguduit
industria auto – la fel ca orice
alt` industrie – vehiculele
electrice erau constant în
lumina reflectoarelor. Aceast`
etap` de cre[tere, mult
a[teptat`, a fost umbrit` de
incertitudinea economic` [i a
schimbat priorit`]ile consu -
ma torilor, dar exist` o pia]` a
vehiculelor electrice chiar [i
acum.

Astfel, \n prima jum`tate a
anului 2020, [i pia]a auto -
mobilelor electrice a avut o
sc`dere pe plan mondial,
chiar dac` \n anul precedent
guvernele (India, SUA, China
s.a) anuntaser` programe de
acordare de tichete cu valori
cuprinse \ntre 5000 [i 10.000
de Euro la achizi]ia unui
vehicul electric, multe \ns` nu
s-au mai realizat. Surpriza
placut` \ns` este din partea
]`rilor europene, care au
sus]inut industria automobi -
le lor electrice.

Prima jum`tate a anului
2020 a fost umbrit` de
blocajele COVID-19, provo -
când sc`deri f`r` precedent
ale vânz`rilor lunare de
vehicule începând cu fe -
bruarie. În primele 6 luni ale
anului 2020, pierderea de
volum a fost de 28% pentru
pia]a total` a vehiculelor
u[oare, comparativ cu H1 din

2019. Vehiculele electrice
s-au men]inut mai bine [i au
înregistrat o pierdere de 14%
de la an la an pentru H1, la
nivel global. Totu[i, evolu]iile
regionale au fost foarte
diverse: în China, unde cifrele
din 2020 se compar` cu
vânz`rile înc` s`n`toase din
H1 2019, NEV-urile au
pierdut 42% a / a pe o pia]`
auto care a sc`zut cu 20%.
Principalele motive sunt
subven]iile mai mici [i cerin]e
tehnice mai stricte. În SUA,
vânz`rile vehiculelor electrice
au urmat tendin]a general` a
pie]ei.

Europa este punctul forte al
vânz`rilor de automobile
electrice în 2020, cu o
cre[tere de 57% pentru
primele 6 luni, pe o pia]` a
vehiculelor care a sc`zut cu
37%. Cre[terile rapide ale
vânz`rilor de vehicule elec -
trice au început în septembrie

2019 [i au câ[tigat un nou
impuls în acest an.

Introducerea eco-bounsu -
rilor, împreun` cu schimb`rile
în impozitarea vehiculelor
na]ionale [i subven]iile au
creat mai mult` con[tien -
tizare [i cerere pentru ve -
hicule electrice. Industria s-a
preg`tit pentru a îndeplini
obiectivul de 95 gCO2 / km
pentru 2020/2021. Peste 30
de modele noi [i îmbun` -
t`]ite de automobile electrice
au fost introduse în a doua
jum`tate a anului 2019, iar
produc]ia a crescut pân` la
un volum ridicat, în ciuda
opririi industriei de 1-2 luni.

{ase ]`ri europene au  sti -
mulente suplimentare de
redresare ecologic` pen tru a
promova vânz`ri mai mari de
vehicule electrice, înce pând
din iunie [i iulie. Re zultatele
prelimi nare pen tru luna iulie:
pri me le 10 pie]e pentru

AUTOMOBILELE ELECTRICE { IAUTOMOBILELE ELECTRICE { I
HIBRIDE ÎN PANDEMIE { I  DUP~HIBRIDE ÎN PANDEMIE { I  DUP~
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automobile elec trice [i hi -
brid din Europa au crescut

vânz`rile cu peste 200%.
Se a[teapt` la o cre[tere

foarte puternic` pentru restul
anului, vânz`rile dep`[ind
valoarea de 1 milion de
unit`]i [i cre[terile cotelor de
pia]` lunare de 7-10%.

Ponderea global` auto mo -
bile [i vehicule elec trice pen -
tru primul se mestru din anul
2020 este de 3%, pân`
acum, pe baza vân z`rilor
de 989.000 de unit`]i.
Pie]ele auto mai mici con -
tinu` s` conduc` adop -
tarea vehi culelor e lec trice.
Liderul ac]iunilor este Nor -
vegia, ca de obicei, unde
68% din vânz`rile de ma -
[ini noi au fost automobile
electrice [i vehicule elec -
trice \n pri mele 6 luni ale lui
2020. Islanda s-a clasat pe
locul doi cu 49% [i Su edia
pe locul al treilea cu 26%.

Dintre economiile mai
mari, Fran]a conduce cu
9,1%, ur mat` de Marea
Britanie cu 7,7%. Germania
a înregistrat 7,6%, China
4,4%, Canada 3,3%, Spania
3,2%. Toate ce lelalte pie]e
auto cu peste 1 mi lion de

vân z`ri to tale au ar`tat cu 3%
sau mai pu]in pentru aceeasi
pe ri oada a anu lui. (sursa: ev-
volumes.com)

|n Romania, care de a ceasta
dat` ]ine pasul cu Europa,
automobilele elec trice au \n -
registrat o cre[tere \n vânz`ri \n
2020 fa]` de aceea[i perioad`
a anului trecut cu 38 %, iar cele
hibrid de 115 %. (declar` cei
de la profit.ro)

Cu un ochi ferm pe pro -
gresele realizate pân` acum a
vehiculelor electrice pe pia]a
auto, cei de firma interna]io -
nal` Deloitte au ana lizat cei
mai recen]i indicatori pentru
a dezvolta o predic]ie actua -
lizat` a pie]ei de ve hicule e -
lectrice pentru urm` torii zece
ani.  

Ca num`r de vânzari, auto -
mobilele elec trice dep` [esc
deja automo bilele hi bride  la
nivel global [i ace[tia prezic
c` pân` în 2030, auto mo bi -
lele electricee vor re pre zenta
probabil 81% (25,3 milioane)
din toate vehicu lelor electrice
noi vân dute. În schimb, vân -
z`rile de «hibride» sunt, de
a[  teptat, s` ajung` la 5,8 mi -
lioane pân` în 2030.

Sursa :  Sursa :  InternetInternet

Mihai  }U}U Mihai  }U}U nn
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DE LA LUME ADUNATE DE LA LUME ADUNATE 
{I  |NAPOI LA LUME DATE{I  |NAPOI LA LUME DATE

\n imaginiumor

Mecanicul  Dore l  [ i  „ i spr`v i le“  sa leMecanicul  Dore l  [ i  „ i spr`v i le“  sa le

Sursa: Facebook
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AUTOMOBIL CLUBUL ROMÂN
Al`turi de automobili[ti de 117 aniAl`turi de automobili[ti de 117 ani

BENEFICII {I FACILIT~}I 
PENTRU MEMBRII ACR

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 


