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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  
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În anul 2035, atunci când voi ve]i
împlini vârsta majoratului, visul copi -
l`riei voastre, jocul cu ma[inu]ele, va fi
oare cum spulberat!

Orice copil a agreat între juc`riile sale
ma[inu]e, fie ele pentru turism, pentru
curse sportive, pentru poli]ie, pentru
pom pieri etc., iar la vârsta majoratului,
ve]i dori s` deveni]i [oferi care s` con -
duc` aceste automobile, miniaturi ale
copil`riei, dar se pare c` nu ve]i avea
ocazia s` le mai vede]i.

Comisia European` a propus un plan
care prevede ca, începând cu anul 2035,
s` nu se mai fabrice automobile cu mo -
toare cu ardere intern`. Dup` opinia
mea, cred c` autorii unui asemenea
pro gram nu sunt în nici un caz teh -
nicieni, ci pro babil ni[te „con]opi[ti de
birou, cu mâne cu]e de protec]ie”, sau
unii politicieni avizi de beneficii elec -
torale.

Dac` erau tehnicieni cred c` erau
obli ga]i s` se consulte cu colegii lor,
fabrican]i de automobile, pentru a lua
m`suri de re ducere a polu`rii [i nu
m`suri dictatoriale, care, [tim, c` nu se
bucur` de aprobarea cet`]enilor [i nasc
revolte serioase!

De fapt, revoltele au ap`rut conco mi -
tent cu acest plan distructiv [i mai multe
asocia]ii [i colectivit`]i au luat atitudine,
în sensul c` m`surile tehnologice ar fi
pri o  ritare pentru reducerea polu`rii, în
con tradic]ie cu m`surile restrictive de
sor gin te dictatorial`. Deja planul este
categorisit ca ira]ional în opinia public`.

De-a lungul ultimelor dou` secole
(XIX, XX) [i în acest început de secol XXI,
ome nirea s-a folosit de „zeul auto mo -
bil”, a[a cum a fost el inventat [i a re -
prezentat motorul de dezvoltare social`.
Acum, în loc s` ne gândim cum ne poa -
te ajuta auto mobilul în perioada urm` -
toare, se vede c` ne gândim cum s`
frân`m pro gresul lui. În loc s` solicit`m
tehnicienilor s` gândeasc` m`suri care
s` contribuie la o retehnologizare cores -
punz`toare, s-a g`sit m`sura interzicerii
construc]iei de automobile propulsate
de motoare cu ar dere intern`, solu]ie
controversat`, care are o vechime de cel
pu]in 80-90 de ani, [i care r`mâne tot
controversat` [i nu este împ`rt`[it` de
„lumea automo bi lis mului” [i de noi,
consumatorii.

O singur` ecua]ie cu impact asupra
be neficiului universal ar putea s`

ATEN}IE ,ATEN}IE ,
COPI ICOPI I !!

Ü

edi tor ia lautotur i sm
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arunce în aer acest plan datorit`
faptului c` auto mo bilele cu motoare

electrice, care ne amintesc de vestitele
electrocare din ma rile g`ri CFR din Ro -
mânia anilor ‘40-’70, consum` energie
electric`, aceasta la rândul ei ob]inut`
prin procedee majo ritar poluante (arde -
rea hidrocar bu rilor). În plus, transportul
energiei electrice pentru înc`rcarea
bateriilor de acumulatoare, devine, de
fapt, un cost suplimentar [i care tran -
sfer` poluarea de la ]eava de e[apa -
ment a autoturismului la produc]ia de
energie electric`.

Chiar [i hidrogenul folosit drept com -
bustibil nu se prea ob]ine prin procedee
nepoluante. 

De asemenea, Comisia European` a
lan sat acest plan doar ca o dorin]`, ne -
sus]inut` de tehnologie. Nu s-a nomi -
nalizat ce se întâmpl` cu avioanele, cu
lansarea navelor cosmice, cu transportul
fluvial [i maritim, cu transportul greu
rutier de m`rfuri, cu lucr`rile agricole de
mare suprafa]`, cu lucr`rile de construc -
]ii industriale [i civile, etc. Se vede clar
c` este vorba despre o propunere „toxi -
c` [i ira]ional`”, care, în prim` lecturare,
se o cup` doar de autoturisme [i auto -
utilitare mici. 

În prezent, asist`m la o multiplicare a
trotinetelor ac]ionate electric [i num`rul
de accidente produse de acestea este
de departe înfrico[`tor. Nu cumva auto -
tu rismul electric va produce tot a[a de
multe accidente, mai ales în circula]ia
urban`, tocmai datorit` faptului c` nu
dispune de mijloace de avertizare so -
nor`, motorul electric fiind mai silen]ios
în compara]ie cu motorul cu ardere
intern`?

Mai exist` [i o categorie a scepticilor,
care vorbesc despre dispari]ia hidro car -
burilor din resursa p`mântului, dar [i a -
ceasta este comb`tut` de supra pro -
duc]ia mondial` a acestor z`c`minte.

Ne mai întreb`m: cât de u[oar` va fi

transformarea milioanelor de sta]ii de
co mercializare a produselor petroliere
în sta]ii de înc`rcat baterii de acu mu -
latoare, cât de poluante sunt metodele
de fa bricare a acestor baterii, ce în -
seamn` distrugerea lor pentru mediu
(deoarece au o fiabilitate sc`zut`)? Ca
s` nu mai vorbim despre c`derile de
energie elec tric` la nivel global sau
regional, [i multe alte situa]ii nepre -
v`zute care se pare c` nu au fost luate
în discu]ie de sus]in`torii acestor tran -
sform`ri uria[e.

Din planul prezentat de Comisia Euro -
pean` am observat c` solu]ii tehno lo -
gice nu exist`, dar se expun dorin]e
personale [i utopice.

Oare s-or fi gândit autorii cum va fi
de panat un automobil ac]ionat electric
ale c`rui baterii de acumulatoare au
cedat într-o intersec]ie într-un ora[
aglomerat sau pe o autostrad` în plin
câmp? În prezent, aceast` pan` de
combustibil se rezolv` relativ u[or, prin
ajutorul acordat fie de un mijloc de de -
panare, fie de un prieten prin fur nizarea
unei cantit`]i mi nime de combustibil
auto, iar în situa]ia automobilului elec -
tric va fi un adevarat dezastru [i cu
costuri exorbitante.

Vor disp`rea cursele de automobile,
iar Formula 1, adorat` de voi, copiii zile -
lor noastre, cât [i alte competi]ii, vor
deveni istorie în filme. 

Aten]ie, copii de ast`zi, ce vi se preg` -
te[te la majoratul vostru! Trebuie ne a -
p` rat ca noi, contemporanii acestor idei,
s` lu`m atitudine fa]` de viitorul co -
piilor no[tri!

Dar viitorul nu este al altora, este al
copiilor no[tri, care vor avea tot dreptul
s` se implice în timp!

Ing. CONSTANTIN NICULESCU
Pre[edintele 

Automobil Clubului Român

Ü
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LIPSA M~SURILOR DE SIGURAN}~ LIPSA M~SURILOR DE SIGURAN}~ 
|N MOTOSPORT CONDUCE |N MOTOSPORT CONDUCE 

LA TRAGEDII !LA TRAGEDII !
Automobil Clubul Român

aduce în aten]ia opiniei
publice recentele accidente
petrecute în cadrul unor
competi]ii automobilistice
din România, care s-au de -
sf`[urat în baza avizelor
date de c`tre Federa]ia Ro -
mân` de Automobilism
Sportiv - FRAS (care nu are
nici dreptul s` emit` avize,
conform Legii sportului) [i
care s-au soldat cu urm`ri
grave, respectiv accidentul
în care s-a r`nit grav un
par ticipant str`in [i, ulte -
rior, accidentul recent care
a dus la regretabilul deces
al unui pilot. 

M`surile de siguran]`,
care sunt emise de Fede ra -
]ia Interna]ional` a Auto -
mo  bilului (FIA), pe care
FRAS le men]ioneaz` pe
site-ul pro priu, precizând
ca le respec t` în toate com -
peti]iile, sunt obligatorii
pentru orice en titate spor -
tiv`. Entitatea care a emis
permisul de organi zare [i
care a încasat contra va loa -
rea acestuia (FRAS) trebuie
s` r`spund` pentru nere -
gu lile [i neconformi t`]ile
care apar. Este absolut
anormal [i iresponsabil s`
declari faptul c` pilo]ii [i-au
dat acordul scris s` conti -

nue o competi]ie în ciuda
aver tismentelor emise de
Depar ta mentul pentru Si -
tua ]ii de Urgen]`.  

Indiferent de opiniile
spor tivilor în organizarea
curselor automobilistice,
ul  timul cuvânt apar]ine o -
ficia lilor (arbitrilor) curse -
lor, care sunt obliga]i s` ia
toate m` surile pentru ca
se curitatea sportivilor,
spec  tatorilor, chiar [i a ofi -
cialilor, s` fie asi  gurat`!

S-a constatat c` la com -
peti]iile organizate de FRAS
nu se efectueaz` evalu`ri
de risc conform recoman -
d`rilor FIA, de[i aceast`
obliga]ie intr` în sarcina sa,
conform art. 37, alin.1 lit.
b) din Le gea 69/2000. Ne -
fiind rea lizate evalu`rile de
risc, nu sunt elaborate [i
implemen tate nici planuri
[i m`suri de reducere sau
eliminare a acestora.

Recentul accident Ü

opinia ACR

Accidentul pilotului bulgar
petrecut la Raliul Bra[ovului 2021
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mor  tal de la Etapa a II-a
din Cam pionatul Na]io -

nal de Off Road - 2021, pe
proba din zona Sl`nic Mol -
dova, a ar` tat iresponsa bi -
litatea ar bi trilor [i oficialilor
FRAS de a continua cursa
în mo men tul în care erau
în posesia inform`rii me -
teo rologice privind Codul
Portocaliu de „Vreme Se -
ver`” prin care se anun]a
producerea unor viituri, da -
torate ciclonului care a lovit
România.

Faptul c` în regulamen -
tele acestei discipline (Off
Road din România) nu
exis t` proceduri, deloc
clare, privind implemen ta -

rea unor m`suri de sigu -
ran ]` a tra seului, arat` ne -
profesio na lismul, super fi -
cialitatea, ires ponsabi lita -
tea [i indiferen]a celor de
la FRAS fa]` de regula men -
tele privind sigu ran]a com -
peti]iilor. 

La accidentul soldat cu
fracturarea ambelor picioa -
re ale unui sportiv din
Bulgaria, petrecut la Raliul
Bra[ovului din martie 2021
a fost pre zent` chiar [i con -
ducerea MTS! Si acest ac -
cident putea fi evitat dac`
ar fi existat un plan privind
implementarea unor
m`suri de siguran]`.

ACR, în calitate de Auto -

ritate Sportiv` Na]ional`, a
desf`[urat numeroase in -
struiri legate de domeniul
siguran]ei sportivilor, spec -
ta torilor [i oficialilor, la
care au participat in -
structori de lega]i de FIA. Cu
toate c` la aceste training-
uri au fost invita]i [i oficiali
ai FRAS, invita]iile au fost
refuzate f`r` nici o expli -
ca]ie.

Anormal este [i faptul c`
Ministerul Tineretului [i
Spor tului nu a emis nici un
comunicat oficial cu privire
la accidentul mortal de la
Sl`nic Moldova, [i nu a
sanc ]ionat o federa]ie în
subordinea [i finan]a - Ü

Ü

opinia ACR

Imagine de la accidentul petrecut
la Etapa a II-a din Cam pionatul

Na]io nal de Off Road - 2021
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rea sa, demonstrând c`
actuala conducere a

MTS (p`rta[` la dublarea
aloca]iei bugetare pentru
FRAS în anul 2021) tole -
reaz` astfel de activit`]i
neprofesionale, care, în nici
un caz, nu conduc la dez -
voltarea automobilismului,
ci doar la ob]inerea de
foloase materiale de c`tre
persoane din FRAS.  

Facem precizarea c` în
nici o ]ar` a Uniunii Euro -
pe ne guvernele nu ofer`

fon duri de la buget pentru
sus ]inerea unei federa]ii de
auto mobilism, iar în Româ -
nia, din sumele alocate
FRAS de c`tre MTS se pare
ca sportivii nu primesc
nimic. 

Este tragic faptul c`, în
contextul în care Ro mâ nia
de]ine un record ne gativ
din punctul de vedere al
accidentelor rutiere, iat`
c`, în loc ca aceste com pe -
ti]ii automobilistice s` con -
tribuie la cre[terea siguran -

]ei rutiere, [i s` serveasc`
drept exemple în automo -
bilism, datorit` abuzurilor
[i incompeten]ei organiza -
to rilor, acestea au devenit
produc`toare de accidente!
Cursele automobilistice
tre  buie s` se desf`[oare cu
respectarea tuturor regu -
lilor de securi tate [i cu fi -
nan]are comple t` din par -
tea sponsorilor!

Biroul de Pres`
Automobil Clubul Român

Ü

opinia ACR
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Aceast` federa]ie, constituit` prin abuz [i
ilegalit`]i, în baza a dou` „Avize Unice” ale
MTS, î[i desf`[oar` [i activitatea curent` tot
prin abuz, la fel cum a fost constituit`.  Ast fel,
în anul 2005, aceast` federa]ie a în[elat
vigilen]a justi]iei din Municipiul Cluj-Na poca,
prin prezentarea unui al doilea „Aviz Unic”
(ilegal, pentru aceea[i disciplin` spor tiv`), în
timp ce la Bucure[ti se afla pe rolul instan]elor
un proces de constituire a sa în baza primului
„Aviz Unic”, care era contestat de ACR.

Contextul interna]ional actual, prezentat
de presa na]ional` [i interna]ional`, cu pri -
vire la cele dou` federa]ii interna]ionale,
FIFA [i UEFA, ne arat` foarte clar faptul c`
Principiile Uniunii Europene în materie de
sport condamn` orice tip de monopol, iar
dep`[irea aribu]iilor, prin amenin]are, [i a -

bu zul de pozi]ie dominant` de c`tre cele
dou` federa]ii interna]ionale au fost deja
interzise de c`tre justi]ia spaniol`, care a
f`cut o solicitare [i Cur]ii de Justi]ie a Uniunii
Europene pentru a lua atitudine în acest caz.
Constat`m c` FRAS, cu o atitudine ase m` -
n`toare, dar de nivelul abuzurilor practicate
pe plan na]ional, î[i permite s` exercite o
presiune ilegal` asupra autorit`]ilor publice
ale statului [i asupra organiza]iilor sportive
independente.

{i în România, ca [i în orice alt Stat Mem -
bru al Uniunii Europene, practicarea oric`rui
sport, f`r` discriminare, este un drept ga -
rantat de stat, iar legisla]ia european` per -
mite înfiin]area de competi]ii sportive
private, care trebuie s` fie accesibile tuturor
cet`]enilor Uniunii Europene.

Punctul de vedere al ACR Punctul de vedere al ACR 
cu privire la presiunile monopoliste ilegale cu privire la presiunile monopoliste ilegale 

ale unei Federa]ii sportive (FRAS) ale unei Federa]ii sportive (FRAS) 
la adresa unor atorit`]i publice [i la adresala adresa unor atorit`]i publice [i la adresa

cluburilor sportive independentecluburilor sportive independente

Ü

În calitate de întemeietor al auto În calitate de întemeietor al auto --
mobilismului sportiv în România,mobilismului sportiv în România,
înc` din anul 1904, [i în calitate deînc` din anul 1904, [i în calitate de
Autoritate Sportiv` Na]ional` (ASN)Autoritate Sportiv` Na]ional` (ASN)
în domeniul automobilismului, re în domeniul automobilismului, re --
cu noscut` interna]ional, Automobilcu noscut` interna]ional, Automobil
Clubul Român constat`, din nou, re Clubul Român constat`, din nou, re --
cidiva acestei federa]ii sportive carecidiva acestei federa]ii sportive care
încearc` s` influen]eze autorit`]ileîncearc` s` influen]eze autorit`]ile
publice transmi]ându-le informa]iipublice transmi]ându-le informa]ii
false, distorsionate în mod voit, cufalse, distorsionate în mod voit, cu
scopul de a îngr`di liberul acces lascopul de a îngr`di liberul acces la
sport al tuturor cet`]enilor Româ sport al tuturor cet`]enilor Româ --
niei (drept constitu]ional – art. 49niei (drept constitu]ional – art. 49
alin. 5 din Constitu]ia României).alin. 5 din Constitu]ia României).

opinia ACR
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În scrisorile pe care FRAS le-a trimis
Consiliilor Jude]ene, Prim`riilor [i

Direc]iilor Jude]ene pentru Tineret [i Sport,
în luna mai 2021, a solicitat conducerilor
acestor entit`]i publice „s` nu mai avizeze
evenimente sportive automobilistice dac`
acestea nu au avizul FRAS”.

Aceast` atitudine monopolist`, contrar`
legisla]iei europene, este total ilegal`, având
în vedere [i faptul c` FRAS poate s` impun`
condi]ii doar membrilor s`i afilia]i, conform
propriului statut [i legisla]iei române în
vigoare.

Constat`m, analizând atât contextul inter -
na]ional citat anterior, dar [i legisla]ia na -
]ional` [i european` în materie de sport, c`
scrisorile adresate de FRAS  Con siliilor
Jude]ene, Prim`riilor, Direc]iilor Jude]ene
pentru Tineret [i Sport, [i orga niza]iilor
sportive independente constituie un abuz
incalificabil, total ilegal [i în con tradic]ie cu
dezvoltarea sportului auto mobilistic.

Drepturile constitu]ionale [i libert`]ile
cet`]ene[ti pot fi îngr`dite doar prin lege, nu
prin amenin]are, de c`tre orice entitate
asociativ` care, în
mod ilegal [i [anta -
jist, cu rea credin]`,
insist` s` se auto -
propun` drept unica
entitate care ar avea
dreptul s` avi zeze
accesul la practica -
rea unui sport, în c`l -
când cu bun` [tiin]`
art. 57 din Con sti -
tu]ia Româ niei.

Prin aceste mane -
vre ilegale, FRAS în -
cearc` s` induc` în
eroare autorit`]ile
române [i organi -
za]iile indepen den -
te, de[i aceast` fe -
dera]ie reprezint` o
asocia]ie care nu
poate impune reguli
decât propriilor

mem  bri, nefiind o autoritate public`, dar
încearc` s` se substituie, cu for]a, cu lips`
de bun sim] [i de etic`, în drepturi [i com -
peten]e ale Autorit`]ii Sportive Na]ionale,
recunos cut` interna]ional.

Statul însu[i, din care fac parte Consiliile
Jude]ene, Prim`riile [i Direc]iile Jude]ene
pen tru Tineret [i Sport (care au primit soli -
cit`rile ilegale ale FRAS), trebuie s` vegheze
la practicarea sportului de c`tre to]i cet` ]e -
nii, f`r` discriminare [i f`r` îngr`diri abuzive.

Dac` autorit`]ile publice locale ar fi in -
fluen]ate de amenin]`rile ilegale ale FRAS,
acestea ar încuraja discriminarea în sport, ar
ceda unor presiuni monopoliste, care au
drept scop final doar generarea unor foloase
financiare necuvenite [i, practic, ar contribui
direct la obligarea unor organiza]ii in de pen -
dente, [i care doresc s` r`mân` indepen -
dente, s` se supun` abuzurilor [i amenin -
]`rilor ilegale ale acestei federa]ii, ea îns`[i
constituit` prin abuz [i prin în[elarea vigi -
len]ei instan]elor judec`tore[ti.

Biroul de presa al ACR

Ü

opinia ACR
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beneficii pentru membri

Automobil Clubul Român [i-a f`cut un crez,
în întreaga sa existen]` de 117 ani, din

promovarea valorilor siguran]ei
rutiere. Este firesc s` fie a[a de
vreme ce Automobil Clubul
Român se înscrie în istoria
automobilismului, printre primele

10 cluburi auto din Europa [i printre primele
14 cluburi auto din lume, personalizându-se,

astfel, printre cele mai re pre -
zentative organiza]ii ale Societ`]ii
Civile din România.

Automobil Clubul Român,
supranumit metaforic „con[tiin]a
treaz` a automobilismului din
]ara noastr`“, nu s-a remarcat de-
a lungul deceniilor doar prin
norme [i principii privind sigu -
ran]a rutier`. Ci, trecând de la
sintagme la practica siguran]ei

rutiere, acesta [i-a propulsat pro -
priile direc]ii de ac]iune, mate ri -
alizate prin [colile proprii de
[oferi, prin flotele auto perfor -
man te de interven]ii în trafic
pentru membrii s`i, prin parte -
neriate specifice cu toate clubu -
rile automobilistice din Europa [i
de pe alte continente, prin

SS ee rr vv ii cc ii ii   dd ee   cc aa ll ii tt aa tt ee   
\\ nn   dd oo mm ee nn ii uu ll   aa ss ii ss tt ee nn ]] ee ii   rr uu tt ii ee rr ee

AA CC RR

Ü
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programe de educa]ie rutier`
în rândul tuturor partici pan ]i -

lor în circula]ia pe drumurile pu -
blice, etc.

Flota de asisten]` auto [i ajutor
rutier a ACR dispune de autovehi -

cule dotate pentru interven]ii o -
pe rative la solicitarea membrilor.
Astfel, Automobil Clubul Român
î[i men]ine, [i în 2021, o poziție
important` pe pia]a româneasc`
din acest domeniu, dispunând,
logistic, de o capacitate tehnic`
auto performant` în configura]ia
geografic` a tuturor zonelor ]`rii.
Prin Centrala de Alarm` [i In -
forma]ii a ACR din Bucure[ti [i

prin Dispeceratul ADAC aflat la
se  diului central al ACR, Au to mo -
bil Clubul Român asigur` in ter -
ven]ii promte, de calitate [i cali -
ficate pentru solu]ionarea celor
mai diverse incidente rutiere.

Imaginile prezentate vor Imaginile prezentate vor --
besc de la sine despre forbesc de la sine despre for]]aa
logistic` a Automobil Clubuluilogistic` a Automobil Clubului
Român.Român.

Centrala de Alarm` 
[i Informa]ii ACR n

Ü

Cu aceea[i promtitudine de care am dat dovad` ca Cu aceea[i promtitudine de care am dat dovad` ca șș i pân` acum,i pân` acum,
r`mânem în continuare la dispozi]ia membrilor no[tri [i ai cluburilorr`mânem în continuare la dispozi]ia membrilor no[tri [i ai cluburilor
partenere din întreaga lume, 24h/24, la numerele de telefon 021 222partenere din întreaga lume, 24h/24, la numerele de telefon 021 222
22 22, 0745 382 715 sau 0722 382 715. Ne puteti  contacta [i  prin22 22, 0745 382 715 sau 0722 382 715. Ne puteti  contacta [i  prin
e-mail la alarmcenter@acr.ro.e-mail la alarmcenter@acr.ro.

beneficii pentru membri
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Niciodat` nu se poate
spune c` revenim prea des
asupra problematicii Permi -
sului Interna]ional de Con -
ducere, având în vedere im -
portan]a sa în circula]ia pe
drumurile publice din str`i -
n`tate.

Permisul Interna]ional de
Conducere, eliberat în Ro -
mânia de Automobil Clubul
Român, asigur` o deplin`
legitimitate a circula]iei pe
arterele rutiere din str`in` -
tate cu automobilul perso -
nal. Acesta are o valabilitate
de 1 an din momentul eli -
be r`rii, în baza Conven]iei
de la Viena din 1968 [i a
Conven]iei din anul 1949,

semnat` de ]`ri din lumea
întreag` la Conferin]a ONU
asupra Circula]iei Rutiere [i
se refer` la validitatea per -
miselor de conducere.

Pot beneficia de PIC doar
cet`]enii români care au do -
miciliul pe teritoriul Româ -
niei [i au permis de con -
ducere românesc, în baza
c`ruia, de altfel, este emis
acest document interna ]io -
nal. Permisul Interna]ional
de Conducere este elaborat
în 7 limbi de circula]ie inter -
na]ional` (Conven]ia din
1968).

Pân` în prezent, zeci de
mii de membri ACR au cir -
culat, peste hotare, cu Per -

misul Interna]ional de Con -
ducere [i experien]a mul -
tora dintre ei ne dovede[te
c` acest document este
recunoscut [i se bucur` de
încrederea organelor de
poli]ie din str`in`tate, astfel
automobilistul circulând în
condi]ii de respectare a le -
galit`]ii în ]ara vizitat`.

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

1. Solicitantul trebuie s`
fie cet`]ean român, domi -
ciliat pe teritoriul României
[i posesor al permisului de
conducere românesc vala -
bil;

2. Eliberarea Permisului
Interna]ional de Conducere
se face numai membrilor
ACR;

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

4. Se va completa Cererea
de eliberare, înso]it` de 2
fotografii tip pa[aport [i
xerocopia Permisului;

Nu v` l`sa]i p`c`li]i de cei
ce v` ofer` un permis in -
terna]ional de conducere
fals!

Un permis interna ]io -

PERMISUL INTERNA}IONAL PERMISUL INTERNA}IONAL 
DE CONDUCERE DE CONDUCERE 

o necesitate indispensabil` o necesitate indispensabil` 
[i \n circula]ia estival`[i \n circula]ia estival`

Ü

servicii rutiere pe mapamond
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servicii rutiere pe mapamond

nal de conducere fals se
poate deosebi cu u[urin]`
de cel original. În ultima
perioad`, mai multe per -
soane ne-au comunicat c`
au fost p` c`lite achizi]io -
nând, de pe internet, un
permis interna ]ional fals.

Au solicitat un permis
interna]ional de conducere
pentru a calatori în str`i n` -
tate [i, dup` ce au pl`tit, au
primit, pe e-mail, un fi[ier în
format pdf pentru a-l printa.
Un permis international
original trebuie s` con]in`,
pe lâng` [tampila clubului [i
semn`tura persoanei emi -
tente, inclusiv un anumit
element de siguran]`.

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

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 po -
li]ie, în func]ie de 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 dis -
pune pe loc pedeapsa afe -
rent`. Cu un permis fals
risca]i s` primi]i amenzi
foarte mari [i chiar con -

fiscarea numerelor de în -
matriculare ale autovehicu -
lului [i re]inerea acestuia
pân` la finalizarea anchetei.

Ing. Alexandru Vasile n

ContactaContacta țț i -ne lai -ne la
021/222.22.22 sau021/222.22.22 sau
la  sucursa le lela  sucursa le le
judejude țț ene ACRene ACR
pentru a  v` puteapentru a  v` putea
r`spunde la  or icer`spunde la  or ice
înt rebareînt rebare
pr iv i toare lapr iv i toare la
permisulpermisul
internainterna țț ional  deional  de
conducereconducere pe carepe care
dor idor i țț i  s`- li  s`- l
obob țț ineine țț i .i .

Nu v` l`saNu v` l`sa țț ii
p`c` l ip`c` l i țț i  de prei  de pre țțulu l
tentant  pe caretentant  pe care
aceste websi t -ur iaceste websi t -ur i
în[e l`toare î lîn[e l`toare î l
promoveaz` ,promoveaz` ,
spec ia l  pentru aspec ia l  pentru a
putea s` v` vând`putea s` v` vând`
aceste fa lsur i .aceste fa lsur i .
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Turismul automobilistic
este tot mai mult agreat în
rândul membrilor ACR [i ai
cluburilor partenere din
str`in`tate. Iar la Sucursala
ACR Arad, de pe strada
Poetului nr. 54, g`sim
Motelul nostru de tranzit
care este tot mai des soli -
citat de membrii ACR care,
str`b`tând România de la
est la vest, de la sud la vest
sau de la nord la vest, pre -
fer` aici o noapte de o -
dihn` înainte de a se de -
plasa în celelalte ]`ri euro -
pene. De asemenea, mul]i
din membrii cluburilor
automobilistice partenere din str`in`tate
solicit` beneficiile turistice ACR de la Arad.

Membrii ACR pot g`si la Sucursala Arad spa -
]ii de parcare generoase, precum [i posibili -
tatea efectu`rii unor verific`ri tehnice generale
ale autoturismelor [i servicii de asisten]`
rutier` cu autoplatforma proprie. De aseme -
nea, sucursala de]ine parteneriate cu diverse
societ`]i care ofer` membrilor servicii auto cu
discount cum ar fi inspec]ia tehnic` periodic`,
service auto, [coal` de [oferi, etc.

Multe genera]ii de auto mo bili[ti [i membri ai
asocia]iei noastre fac parte din memoria co lec -

 tiv` a ACR, fie ei vete rani
sau ti neri din toate zonele
jude ]ului Arad. Iar num`rul
mare de membri care se
înscriu la Sucursala ACR
Arad este o dovad` de cre -
din]`, prestigiu, pro fe sio -
nalism și promtitudine.

Zilele trecute am stat de
vorb`, la îndemnul mai
multor colegi [i membri ai
ACR, cu nimeni altul decât
directorul Sucursalei ACR
Arad, dl. Victor Jucu, un
veteran de prestigiu [i cu
performan]e de-a lungul
timpului pentru asocia]ia
noastr`:

Redac]ia: Bun` ziua, domnule director Victor
Jucu! Cum v` g`sim?

Victor Jucu: Buna ziua! Eu sunt bine! A[tept
cu ner`bdare s` sc`p`m de aceast` pandemie
care m` înpiedic` s` desf`[or anumite ac]iuni
la sucursala ACR Arad, a[a cum o f`ceam
înainte.

R: Ne pute]i spune de câ]i ani lucra]i la ACR
[i ce func]ii a]i îndeplinit de-alungul tim pului
la sucursala Arad?

VJ: V` pot spune cu satisfac]ie c`, în luna
martie a acestui an, am împlinit 48 de ani de
activitate ca salariat al Automobil Clubului

Român. Acest fapt cred c` se dato -
reaz`, în primul rând, devo -
tamentului [i respectului fa]` de
Asocia]ie, fa]` de membrii s`i,
pl`cerea de a ajuta auto mobili[tii la
nevoie. Lucrez la ACR din martie
1973 [i vreau s` transmit tinerei
genera]ii  c` am plecat de la func]ia
incipient` de agent pres t`ri servicii.
Am avut pe rând func]ii de casier,
contabil, contabil-[ef, secretar de
filial` [i pân` la calitatea de director
de su cursal`.

R: Din ce dat` sunte]i membru
ACR ?

VJ: În martie 1973, când m-am
angajat la ACR Arad am devenit [i
membru al ACR. {i iat` c` sunt

UN VETERAN AL ACR UN VETERAN AL ACR 
LA SUCURSALA ARADLA SUCURSALA ARAD

Sediul Sucursalei ACR Arad care cuprinde [i
Sta]ia de Asisten]` Tehnic` Ü

la ea acas`istoria ACR

Victor Jucu 



15

la ea acas`istoria ACR

48 de ani de când sunt membru al aso -
cia]iei. Mai mult decât atât, în anul 2013,

cu ocazia împlinirii a 40 de ani de activitate ca
salariat al ACR, Comitetul Executiv mi-a oferit
înaltul titlu de Membru de Onoare al ACR. Au
fost emo]ii de nedescris, mai ales c` Diploma
de Onoare mi-a fost înmânat` chiar de Pre -
[edintele ACR, dl. Ing. Constantin Niculescu,
care, în acest an împline[te 54 de ani ca
salariat al Automobil Clubului Român. Duc pe
umeri [i r`spunderea de membru al Comi -
tetului Executiv, func]ie care m` onoreaz` de
mul]i ani.

R: Ce a însemnat în cariera dumneavoastr`
profesional` Pre[edintele ACR, dl. Niculescu ?

VJ: Dl. Niculescu a fost, este [i va fi un sim -
bol al Automobil Clubului Român [i al Româ -
niei. Constantin Niculescu s-a înscris în galeria
marilor lideri ai Automobil Clubului Român,
care se situeaz` printre cele mai reprezen -
tative organiza]ii neguvernamentale, ceea ce a
asigurat for]a intern` de ascensiune continu`
a ACR în rândul Societ`]ii Civile din România [i
o puternic` personalitate în cadrul Federa]iei
Interna]ionale a Automobilului [i Alian]ei In -
ter na]ionale de Turism, dar, mai ales a conferit
o for]` puternic` a stabilit`]ii [i solidarit`]ii
colective în fa]a oric`ror tendin]e str`ine
valorilor sale seculare.

R: Cum convinge]i un automobilist s`
devin` membru al ACR? Ce argumente sunt?

VJ: ACR ofer` membrilor s`i o palet` de be -
neficii, avantaje [i facilit`]i excep]ionale! Sunt
pu]ine cluburi automobilistice din Europa care

ofer` aceste beneficii de top. Nu mai vorbim
de asisten]a tehnic` rutier` calificat`, asisten]`
turistic`, juridic`, medical`, eliberarea de
documente interna]ionale (Permis Interna ]io -
nal de Conducere, Carnet de Trecere prin Va -
m`). De asemenea, oferim reduceri pentru
membrii în toate domeniile auto, inclusiv la
farmacii [i clinici de s`n`tate private. Oferim
de câ]iva ani posibilitatea achizi]ion`rii de rovi -
niete, carte de salvare la bord [i multe, multe
altele din gama circula]iei rutiere.

R: Ce evenimente [i ac]iuni a organizat Su -
cur sala Arad de-a lungul anilor?

VJ: Am participat [i organizat toate eveni -
mentele de la Sucursala Arad de când sunt
salariat. Am organizat Conferin]ele jude]ene
cu membri începând cu anul 1973, am prac -
ticat turismul automobilistic cu membri ai
sucursalei, am organizat competi]ii sportive de
automobilism [i karting, am participat la
diverse ac]iuni de educa]ie [i siguran]` rutier`,
am coordonat o perioad` [i sucursalele Bihor
[i Timi[, am ini]iat în jude] diverse campanii,
inclusiv campania pentru eliminarea taxei auto
din 2008. De asemenea, sucursala a fost
prezent` la diverse târguri, expozi]ii auto, unde
prezentam beneficiile [i avantajele ACR.
Sucursala a oferit servicii pentru membrii clu -
bu rilor similare din Uniunea European`, care
ne-au solicitat în sistemul nostru de reci pro -
citate automobilistic`.

R: Ave]i vreun mesaj s` adresa]i tinerei
genera]ii de membri ACR din jude]ul Arad [i
din ]ar`?

VJ: Sigur c` am un mesaj. Chiar
mai multe. În primul rând transmit
tinerei genera]ii c` ACR-ul reprezint`
o familie pentru membrii s`i. Spiritul
de familie este relevat prin soli -
daritatea de asocia]ie de care d`
dovad` ACR. Acesta este poate cel
mai mare câ[tig pentru ei. Niciodat`
nu r`mâi singur în situa]ii limit`. ACR
reprezint` o garan]ie c` î]i po]i
continua c`l`toria cu automobilul
oriunde te-ai afla. ACR este
promotor al siguran]ei [i educa]iei
rutiere în România, iar tinerii
membri se pot informa cu privire la
diversele campanii pe care Asocia]ia
noastr` le-a desf`[urat de-a lungul
timpului [i pe care le realizeaz` [i în
prezent.

Dr. Ilie GABRA n

Ü
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accidentului rutierproblematica

Stabilirea vinov`]iei în acci -
dentele rutiere este un proces
laborios, consumator de timp
[i de resurse. Tehnologia in -
formatic` disponibil` în mo -
mentul de fa]` u[ureaz` a -
ceste procese [i le asigur` un
grad mare de exactitate, ofe -
rind concluzii care alt`dat`
p` reau imposibil de elaborat.
Cu toate acestea, la ora ac -
tual`, principalii vinova]i, pen -
tru enorm de multele acci -
dente grave care se produc în
România, sunt declara]i tot
conduc`torii auto. 

Închista]i în acelea[i norme
procedurale care au dominat
legisla]ia rutier` româneasc`,
cei îndritui]i s` stabilieasc`
vinov`]ia în accidentele rutie -
re consider` factorul uman
principalul vinovat de produ -
cerea accidentelor, neluând
în considerare faptul c` un
accident rutier se produce ca
urmare a unei interac]iuni
defectuoase între conduc` to -
rii auto, mediul rutier [i vehi -

cule. Prin urmare, vinov`]ia
într-un accident rutier nu
poate fi atribuit`, în mod
individual, unuia dintre cei
trei factori men]iona]i mai
sus, ci trebuie investigat mo -
tivul pentru care interac]iunea
acestora a fost una disfunc -
]ional`.

De[i pare foarte improba -
bil, mediul rutier influen]eaz`
masiv modul în care con du -
c`torii auto comit gre[eli [i
încalc` normele legale. Ca s`
în]elegem aceast` abordare
trebuie s` ne întoarcem
„privirea” c`tre Suedia, statul
care are cele mai mari ambi]ii
în ceea ce prive[te cre[terea
gradului de siguran]` rutier`,
adoptând, în acest sens, stra -
tegia „Viziunea Zero”. NU nu -
mai la nivel declarativ, Suedia
î[i propune s` elimine în
totalitate decesele rutiere prin
modernizarea [i securizarea
infrastructurii rutiere astfel
încât aceasta s` nu mai ofere
conduc`torilor auto posibili -

tatea de a gre[i. 
În România, o astfel de

abordare nu credem c` [i-ar
gasi mul]i adep]i. De ce?
Deoarece conduc`torii auto
sunt declara]i 100 % vinova]i
de producerea accidentelor.
Nu este deloc a[a [i în cele ce
urmeaz` vom încerca s` ex -
pli c`m sumar modul în care
mediul rutier influen]eaz` co -
vâr[itor comportamentul fac -
torului uman prezent în tra -
ficul rutier.

În ordinea importan]ei, pro -
cesul de conducere al unui
automobil poate fi împ`r]it în
realizarea fazelor de control
(lateral [i longi tudinal), gidare
[i navigare. Men]inerea con -
tro lului lateral se dovede[te a
fi extrem de dificil` dac` dru -
mul nu ofer` conduc`torului
auto sem nalele necesare
pentru ca acesta s` proceseze
în timp util informa]iile care îl
vor ajuta s` ia deciziile co -
recte. Semnalizarea orizon -
tal` [i vertical`, dar [i alte

Conduc`toru l  auto – eternulConduc`toru l  auto – eternul
v inovat  d in t ra f icu l  rut ier ! ?v inovat  d in t ra f icu l  rut ier ! ?

Ü
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accidentului rutierproblematica

elemente de siguran]` ale
drumului ajut` la o bun`

ghidare. Pe lâng` acestea,
prezen]a ele mentelor de sigu -
ran]` ale drumului ajut` la
reducerea nu numai a nu -
m`rului accidentelor, dar [i a
gradului de v`t`mare. Glisie -
rele reduc riscul de r`sturnare
(unde gravitatea înregistrat`
este extrem de mare), acos -
tamentele ajut` la realizarea
în mai mare siguran]` a ma -
nevrelelor de evitare, iar pre -
zen]a barierelor mediane
(prin care se despart fluxurile
de trafic) preântâpin` produ -
cerea coliziunilor frontale. 

Recent, un accident în lan]
s-a produs pe autostrada A2,
unde, în condi]iile unei ce]e
persistente,  au fost implicate
55 de autovehicule [i zeci de
persoane au fost asistate de
c`tre echipele medicale de
interven]ie. Astfel de eveni -
mente sunt denumite „ca -
ram bolaje” ([i nu carambo -
luri) [i se produc mai ales în
condi]ii de vizibilitate redus`
din cauza ce]ii. De[i [i aici
conduc`torii auto au fost de -

clara]i din start vinova]i,
„speciali[tii în siguran]a ru -
tier`” afirmând c` sunt nee -
duca]i [i nu [tiu s` conduc`
pe timp de cea]`, lucrurile nu
au stat deloc a[a. Tot acei
„spe ciali[ti” au mai afirmat c`
„spiritul de turm`” al condu -
c`torilor auto ar fi fost cauza
acestei coliziuni în lan]. No -
]iunea de „spirit de turm`” nu
poate fi acceptat` în contextul
siguran]ei rutiere, din simplul
motiv c` aceast` exprimare se
reg`se[te în domeniul tera -
piilor psihologice, [i nu în cel
al siguran]ei circula]iei. O ati -
tu  dine critic` vis-a-vis de uti -
lizarea acestei sintagme de
c`tre „speciali[ti în conducere
defensiv`” a fost exprimat` în
alt articol din Revista Auto -
turism nr. 3/2016 (p. 17).

Pe timpul deplas`rii pe
timp de cea]` conduc`torul
auto simte atât o încordare
fizic`, câr [i una psihic`, a -
ce[tia având tendin]a de a
cre[te viteza din cauza fap -
tului c` vederea periferic`
este mult mai bun` decât
vederea central` (atitudine

datorat` ce]ii). De asemenea,
subcon[tientul conduc`torilor
auto le dicteaz` s` men]in` o
distan]` inter-vehicular` mai
mic` din cauza faptului c`
ace[tia folosesc autovehiculul
din fa]` drept „etalon de ghi -
dare” pe timp de cea]`.

Prin urmare, conduc`torii
auto nu sunt needuca]i sau
nu [tiu s` conduc` pe auto -
str`zi sau pe timp de cea]`.
Mediul rutier le influen]az`
subcon[tientul care le dic tea -
z` modul involuntar în care s`
conduc`. Carambolajul des -
cris mai sus putea fi evitat
dac` pe autostrad` erau am -
plasate mai multe panouri de
informare [i erau impuse
limite variabile de vitez`. Din
p`cate, aceste aspecte vizea -
z` utilizarea sistemelor inteli -
gente de management al tra -
ficului care, din p`cate, lip -
sesc cu des`vâr[irea din in -
frastructura de transport a
României. [i consecin]ele se
orbserv` din ce în ce mai
mult...

Ing. Alin DROSU n

Ü
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În perioada 5-6 iunie 2021,
pilo]i din cadrul echipei ACR ce
vor participa la FIA Hill Climb
Masters – Nation Cup în
octombrie anul acesta în
Portugalia, au concurat la
Bulgarka – Sliven, pe unul dintre
cele mai tehnice trasee de vitez`
pe traseu montan din ]ara vecin`
Bulgaria. Prezen]a la start a
pilo]ilor români a facut parte din
pregatirea pentru competi]ia de
la Braga, Portugalia.

Au participat doi pilo]i de la clubul BSSR
Motorsport – Timi[oara, respectiv Sorin
Botez cu Mitsubishi Evo 6  la clasa NC2  [i
Cornel Zamfirescu cu Honda Civic Ek4 la
clasa NC4.

Competi]ia, desf`[urat` pe parcursul a
dou` zile, a reunit la start un num`r de 47
pilo]i. În prima zi au avut loc trei antre -
namente iar în a doua zi trei man[e de
concurs, clasamentul f`cându-se prin însu -
marea timpilor ob]inu]i în cele trei man[e de
concurs.

Sorin Botez s-a clasat la final pe locul 4 la
clasa NC2 [i pe locul 11 în clasamentul

general, iar Cornel Zamfirescu pe locul 7 la
clasa NC4 [i pe locul 38 în clasamentul
general, competi]ia fiind câ[tigat` de Plamen
Kamburov cu Skoda Fabia RS.

Prin prisma colabor`rii foarte utile cu
partenerii bulgari de la AFB, participarea la
Bulgarska – Sliven a fost benefic` prin prisma
traseului necunoscut de concurs, care a fost
parcurs de pilo]ii români pentru prima dat` la
antrenament, lucru ce se va întâmpla si la FIA
Hill Climb  Masters  2021.

În perioada 11-12 iunie 2021,  tot  la Sli -
ven, Bulgaria a avut  loc Monbat  Rally Sliven,
etap` în cadrul FIA European Rally Trophy . La

aceast`  competi]ie au
participat, cu licen]e
interna]ionale FIA eliberate de
ACR, [i dou` echipaje
române[ti, Enis Arif / Carmen
Poe naru pe Skoda Fabia Evo [i
Cris tiana Oprea / Cornel
Socariciu  cu Peugeot  208 R2.

Le dorim mult succes
echipajelor ro mane[ti la FIA
Hill Climb Masters 2021!

Marius STOEAN n

PREG~TIREA LOTULUI  ACRPREG~TIREA LOTULUI  ACR
PENTRU F IA HILL  CLIMBPENTRU F IA HILL  CLIMB

MASTERS 2021MASTERS 2021

motosportACR
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PROGRAMUL ACR – F IA PROGRAMUL ACR – F IA 
PENTRU DEZVOLTAREAPENTRU DEZVOLTAREA

TINERILOR PILO}IT INERILOR PILO}I

motosportACR

Automobil Clubul Român, în
calitatea sa de Autoritate Spor -
tiv` Na]ional`, a demarat faza
a doua a proiectului ACR-FIA
Young Drivers Training Pro -
gram.

Prin acest program, al`turi
de instructorii acredita]i de c` -
tre FIA, ACR î[i propune s`
contribuie la dezvoltarea [i
perfec]ionarea aptitudinilor de
pilotare a tinerilor care doresc
s`-[i construiasc` o carier` în
motorsport.

Dupa sesiunile teoretice
care au avut loc on-line, pro -
gramul nostru a continuat
acum cu partea practic` care a
avut loc pe circuitul Skat Kart
din Tg. Secuiesc. Timp de dou`
zile, tinerii pilo]i cu vârste cu -
prinse între 11 – 17 ani au
avut ocazia, nu numai s`-[i
perfec]ioneze aptitudinile de
pilotaj, ci [i pe cele fizice [i
mentale, prin însu[irea corect`
a programelor specifice de
pre g`tire.

Pentru preg`tirea tinerilor
pilo]i, ACR a beneficiat de su -
portul unor antrenori profe -
sioni[ti în motorsport, cu pre -
g`tire [i experien]` interna -
]ional`, precum Simon Fitchett
(antrenor de performat` în
echipele de Formula 1 [i in -
structor de preg`tire mental`
care a lucrat cu David Coultard
[i Sergio Perez) sau Jonathon
Cox (instructor la [coal` de
pilotaj de la Silverstone [i pilot
în diferite competi]ii interna -
]io nale).

De asemenea, al`turi de noi,
pe circuitul de preg`tire a fost
[i Imad Lahoud – Pre[edintele
Comisiei de Vitez` în Coast` a
FIA [i membru în Consiliul
Mondial de Motorsport al FIA.

La acest program au partici -
pat 27 de pilo]i care s-au pre -
g`tit în sesiunile de tehnici de
pilotaj, fitness, fitlight, karting,
mental gym, etc.

Ing. Ioan OLARU n
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Campionatu l  de S la lom AutoCampionatu l  de S la lom Auto
Dol jDol j

În data de 20 iunie
2021, s-a încheiat cea
de a treia etap` a Cam -
pionatului de Slalom
Auto, ce se desf` [oa r`
în organizarea Sucur sa -
lei ACR Dolj. La etapa a
3-a, care a avut loc în
bine cunoscuta localitate
Bul ze[ti, au participat
peste 80 de pilo]i, veni]i
din mai multe jude]e ale
]`rii, cum ar fi: Timi [oa -
ra, Cara[-Se verin, Gorj,
Dolj, Olt, Dâm bovi]a,
Arge[, Vâlcea, Bucu re[ti,
Br`ila, Constan]a, Tul -
cea, etc.

Campionatul de Slalom
Auto aduce, la fiecare e ta -
p`, un num`r impre sio nant
de concuren]i, dornici s`-[i
arate abilit`]ile de pilo]i
des`vâr[i]i. La startul celor
doi kilometri de pro b` de
concurs nu au lipsit talen -
ta]ii Alexandru D`ia nu, c`[ -
tig`torul etapelor 1 [i 2,
Alexandru Precup, Clau diu
Ionescu, [i mul]i al]i pilo]i
foarte cunoscu]i.

În data de 22 august
2021, la Verbi]a, este pro -
gramat` etapa a 4-a a
Cam pionatului de Slalom
Auto, care se anun]` la fel
de incitant` pentru iubitorii
sportului cu motor.

ec. Eugenia NI}~ n
Director Sucursala ACR

Dolj

Pentru clasamentul eta pei a 3-a a Campionatului 
de Slalom Auto Dolj ac cesa]i link-ul

https://docs.google.com/document/d/1NdJGgmfqSNSjjA
1nP8D0q_X25xapkN50CTL3qF5O21g/edit.

motosportACR
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Campionatului ACR de Vitez`
pe Traseu Montan 2021 a de -
butat sâmb`t` odat` cu etapa
de la Luna {es. La startul
superbului traseu de 3,1 kilo -
metri au fost pilo]i din mai
multe localit`]i, din diferite ju -
de]e,  precum: Satu Mare, Baia
Mare, Timi[oara, Strejnicu, N` -
s`ud, Recea, Baia Sprie, Cluj-
Napoca, Dej, Sighetu Marma]iei,
Oradea.

La aceasta etap` de VTM, spre
deosebire de Rally Sprint, vi -
tezele automobilelor de concurs
sunt mai mari, neexistând
[icane. Participarea pilo]ilor la
astfel de concursuri poate fi
considerat` [i un mod de a evita s` for]eze
limitele pe drumurile publice.  Traseul de
la Luna {es este unul frumos, bun pentru
vitez`, dar [i destul de tehnic.

Vremea a fost superb` și a ]inut, [i de
aceast` dat`, cu organizatorii. Precipita]iile
nu [i-au f`cut sim]ite prezen]a, iar soarele
a fost în permanen]` arz`tor. Pe lâng`
pilo]i, pe „micul Transf`g`r`[an”,  au ajuns
[i mul]i spectatori pasionați de sportul cu
motor. Organizatorii au declarat la finalul
competiției c` aceasta s-a desf`[urat f`r`
incidente nedorite.

Dup` mai multe urc`ri [i man[e crono -
metrate, s-au stabilit [i clasamentele.

General:General: locul 1 – Vasile Botez
(Timi[oara), locul 2 – Alex Ciulea (Baia
Mare), locul 3 – Zsolt Vajda (Satu Mare).

Juniori: 1 – Dominik Balog (Satu Mare)
Grupa DH1: 1- Nelu Rus (N`s`ud)
Grupa AH10: 1 – Mihai Filip (Baia Mare)
Grupa AH11: 1 – Marius Andor (Baia

Mare)
Grupa AH12: locul 1 – Vasile Botez (Ti mi -

[oa ra), locul 2 - Alex Ciulean (Baia Mare),
locul 3 – Andrei Manache (Strejnicu)

Evenimentul de la Luna-{es a fost or ga -
nizat de ACR Satu Mare [i CS Rider’s Satu
Mare, în colaborare cu Prim`ria Negre[ti-
Oa[, Consiliul Jude]ean Satu Mare [i Aso -
cia]ia Jude]ean` Sportul pentru To]i Satu
Mare. Informa]ia Zilei [i Informa]ia TV sunt
partneri media ai evenimentelor organizate
de ACR Satu Mare.

A doua etap` a Campionatului ACR de
VTM se va desf`[ura pe 7 august pe Mese[.

David SELETYE n
Directorul Sucursalei ACR  

Satu Mare

Campionatu l  de VTM -  Campionatu l  de VTM -  
Luna-{esLuna-{es

motosportACR
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ACR ADUCE ACR ADUCE 
UN PIOS OMAGIUUN PIOS OMAGIU

LUI LUI 
MAX MOSLEYMAX MOSLEY

Automobil Clubul Român
a aflat, cu triste]e, despre
moartea lui Max Mosley,
cel care a fost, timp de 16
ani (1993 – 2009), Pre[e -
dinte al Federa]iei Interna -
]ionale a Automobilului
(FIA). Este demn de relevat
faptul c` Max Mosley a fost
o personalitate proemi -
nent` [i un reformator al
automobilismului mondial,
mai ales în promovarea si -
guran]ei, atât în sportul
auto cât [i pe sosele.

Max Mosley a fost un
prie ten deosebit al Auto -
mo bil Clubului Român [i al
României, fiind decorat, la
Centenarul ACR din anul
2004 cu Ordinul Na]ional
Pentru Merit în grad de Co -
mandor, iar ACR i-a oferit
„Trofeul Centenarului”, ca
recunoa[tere a contribu]iei
sale în dezvoltarea sportu -
lui cu motor [i a siguran]ei

rutiere, precum [i sprijinul
acordat Automobil Clubu -
lui Român.

Cu ocazia primei sale
vizite oficiale la Automobil
Clubul Român din data de
5 aprilie 1994,  la invita]ia
Pre[edintelui Constantin
Ni culescu, cu prilejul ani -
vers`rii a 90 de ani de exis -
ten]` a ACR, lui Max Mosley
i s-a conferit înaltul titlu de
Membru de Onoare al Aso -
cia]iei noastre.

Max Mosley las` în urma
sa o amprent` de ne[ters
asu pra sportului automobi -
listic [i a mobilit`]ii mon -
diale.

ACR îi pastreaz` o vie a min -
tire [i transmite familiei în -
doliate sincere condo le an]e!

Comitetul Executiv 
al ACR n

memoriamin
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În ultima serie de teste
Euro NCAP, noile Renault
Kangoo [i Opel Mokka au
ob]inut ambele patru stele.
Mercedes-Benz GLA [i elec -
tricul Mercedes EQ EQA au
primit ratinguri pe baza  celor
cinci stele acor date în 2019
de Mercedes-Benz Clasa B,
cu care se asea m`n` foarte
mult. Totodat`, Cupra Leon
prime[te un rating de cinci
stele, la fel ca [I geam`nul
s`u SEAT Leon care a fost
catalogat în anul 2020.  

Noua edi]ie foarte a[teptat` al lui Renault
Kangoo MPV s-a prezen tat bine la testele de
impact, dar cu o protec]ie mo derat` la im -
pactul lateral, scorul s`u sc`zând sub cel
necesar pentru un rating de cinci stele. Cu
toate acestea, noul Renault Kangoo vine cu
mai multe caracteristici de siguran]` activ`,
inclusiv sisteme de frânare autonome pentru a

preveni coliziunile cu alte autovehicule, pie -
toni [i bicicli[ti - sisteme care s-au activat co -
rect în testele de evitare a accidentelor. 

A doua genera]ie a Opel Mokka marcheaz`
trecerea de la platforma original` Gamma II a
GM la noua platform` comun` modular`
(CMP) Stellantis, utilizat` [i pentru cele mai
noi autoturisme Citroen C4 [i ë-C4

Kangoo [ i  Mokka rev in cu pat ruKangoo [ i  Mokka rev in cu pat ru
ste le  în  tes te le  de s iguran]`ste le  în  tes te le  de s iguran]`

Euro NCAP din luna iu l ieEuro NCAP din luna iu l ie

Ü

autosiguran]a

Opel Mokka

Renault Kangoo
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evaluate recent. Opel Mokka st` ferm pe
un teritoriu de patru stele. F`r` sistemul AEB
pentru protec]ia bicicli[tilor [i lipsit, de ase -
menea, de un airbag central, autoturismul nu
reu[e[te s` ating` pragul de cinci stele în orice
domeniu de evaluare, inclusiv cel al protec]iei
ocupan]ilor pentru copii. 

Secretarul general al Euro NCAP, Michiel van
Ratingen, spune: „Dou` automobile de patru
stele, dar care au direc]ii diferite.“ Cu Kangoo,
Renault au lansat un succesor respectabil, care
func]ioneaz` bine în general [i nu are decât
un airbag central în ceea ce prive[te protec]ia
de ultim` genera]ie. Stellantis pare s` accepte
performan]e mai mici, în general, iar noului
Mokka îi lipsesc unele sisteme de siguran]`
care au devenit din ce în ce mai obi[nuite. Cea
mai recent` edi]ie nu are în mod clar ambi]iile
Opel Mokka anterioare, care a fost finalist` în
2012, ob]inând „Best in Class din categoria
Small Family.“ 

Au fost efectuate teste suplimentare pentru
cele dou` automobile Mercedes, GLA [i EQA,
dar unele dintre ele au fost preluate din cla -
samentul B-Class 2019, platform` pe care s-au
fabricat automobilele. EQA reflect` o tendin]`
în cre[tere spre electrificare [i demonstreaz`
c` viitorul poate fi verde [i sigur. Cupa Leon,

identic în aproape toate privin]ele cu SEAT
Leon, ob]ine, de asemenea, un rating de cinci
stele în 2020. Varianta PHEV a VW Tiguan,
eHybrid, este ad`ugat` ca variant` la cali fi ca -
tivul de cinci stele al automobilului din 2016.

Euro NCAP organizeaz` testeEuro NCAP organizeaz` teste
de s iguran]` [ i  acc idente pe ve de s iguran]` [ i  acc idente pe ve --
h icu le  noi  [ i  o fer`  consuma to r i  h icu le  noi  [ i  o fer`  consuma to r i  --
lor  auto o eva luare rea l i s t`  [ ilor  auto o eva luare rea l i s t`  [ i
i ndependen t`  a  pe r fo rman]e ii ndependen t`  a  pe r fo rman]e i
de s iguran]` a  unora d int re  ce lede s iguran]` a  unora d int re  ce le
mai  populare automobi le  vân mai  populare automobi le  vân --
dute  în  Europa .  În f i in ]a t`  îndute  în  Europa .  În f i in ]a t`  în
1997 [ i  sus] inut` de mai  mul te1997 [ i  sus] inut` de mai  mul te
guverne europene,  brand-ur i  deguverne europene,  brand-ur i  de
autovehicule ,  organiza] i i  pen  t ruautovehicule ,  organiza] i i  pen  t ru
consumator i  [ i  as igur`r i ,  Euroconsumator i  [ i  as igur`r i ,  Euro
NCAP a deveni t  rap id un cata  NCAP a deveni t  rap id un cata  --
l i za tor  pentru încura jarea îm l i zator  pentru încura jarea îm --
bun`t`] i r i lo r  semni f icat ive  a lebun`t`] i r i lo r  semni f icat ive  a le
s iguran]e i  în  pro iectarea noi lors iguran]e i  în  pro iectarea noi lor
automobi le .automobi le .

Ing. Alexandru VASILE n

Ü

Mercedes-Benz GLA

autosiguran]a
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Câ]iva membrii simpati -
zan]i ai Sucursalei ACR Mure[
au participat, în prima decad`
a lunii iunie 2021, la o lec]ie
deschis` cu privire la siguran -
]a [i educa]ia rutier` a copii -
lor, în scopul con[tientiz`rii
acestora asupra pericolelor
accidentelor rutiere. De ase -
menea, conduc`torul sucur -
sa lei ACR Mure[ a dezbatut,
împreun` cu tinerii no[tri
membri, anumite probleme
de caz.

La aceast` întâlnire a fost
prezent [i seful Centrului Re -
gional de Prevenire, Evaluare
[i Consiliere Antidrog Târgu

Mure[. Cu acest prilej s-au
pus bazele desf`[urarii unor
activit`]i de sensibilizare a co -
munit`]ii cu privire la perico -
lul consumului de alcool [i
substan]e interzise de c`tre
conduc`torii auto.

La cererea membrilor ACR
din Târgu Mure[, sucursala
noastr` a ini]iat, la începutul
lunii iulie 2021, o bro[ur`
intitulat` „ACR Mure[ - Cafe -
neaua pe ro]i” care a fost

elaborat` în parteneriat cu
Asocia]ia „Ini]iativa Comu ni -
t`]ii Sigure Mure[”, publica]ie
care este distribuit` gratuit
membrilor [i cet`]enilor in te -
resa]i de beneficiile [i avan -
tajele pe care
le ofer` Auto -
mobil Clubul
Român. În a -
ceas t` bro [u -
r` sunt pre -
zen  tate [i as -
pecte nega ti -
ve refe ritoa re
la consecin ]e -
le consu mu lui
de al cool, me -

di ca mente [i dro guri la volan.
Nu lipse[te nici rubrica vete -
ranilor ACR de la sucursala
ACR Mure[ unde sunt pre -
zenta]i membrii emblematici.
Cei mai tineri simpatizan]i ai

ACR au com ple -
tat pa gi nile aces -
tei bro[uri cu ver   -
suri [i chiar cu
jo  curi te matice
auto mobi listice
foarte interesan -
te.

Sorin }URC~ n
Director

Sucursala 
ACR MURE{

„Cafeneaua pe ro] i ”  „Cafeneaua pe ro] i ”  
la  Sucursa la  ACR Mure[la  Sucursa la  ACR Mure[

ACRin i ] ia t i ve

Pentru a te al`tura
familiei membrilor ACR
Mure[ sau pen tru a afla
mai multe in forma ]ii
referitoare la calitatea de
membru, pute]i suna la
telefon 0745.382.563
sau trimi]ând un e-mail
la acr_ms@acr.ro.
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Circula]ia tutu -
ror vehiculelor pe
re]eaua na]ional`
de drumuri din
Ro  mânia este con -
di]ionat` de plata
rovinietei, docu -
ment obligatoriu
atât pentru ma[i -
nile înmatriculate
în ]ar`, cât [i pen -
tru cele înmatri -
culate în alte state.
Valabilitatea rovi -
nietei nu mai este
verificat` în trafic de c`tre poli]i[tii de la cir -
cula]ie, ci, pur [i simplu, toate autovehiculele
aflate în tranzit sunt scanate de camere de
supraveghere a traficului conectate la o baz`
de date, iar cine nu are rovinieta pl`tit` va
primi acas` amenda. Amenda cre[te pe
m`sur` ce cre[te [i categoria în care este
încadrat autovehiculul. Astfel, avem 6 categorii
de autovehicule, dup` cum urmeaz`:

1. Categoria A – pentru autoturisme;
2. Categoria B – pentru vehicule transport

marf` cu masa total` maxim` autorizat` de
pân` la 3,5 tone;

3. Categoria C – pentru vehicule transport
marf` cu masa total` maxim` autorizat` între
3,5 tone [i 7,5 tone, sau pentru vehicule de
transport persoane cu mai mult de 9 locuri pe
scaune [i maximum 23 de locuri pe scaune,
inclusiv [oferul;

4. Categoria D – pentru vehicule de tran -
sport marf` cu masa total` maxim` autorizat`

între
7,5 tone [i 12 tone, sau pentru vehicule de
transport persoane cu mai mult de 23 de
locuri pe scaune, inclusiv conduc`torul auto;

5. Categoria E – pentru vehicule de tran -
sport marf` cu masa total` maxim` autorizat`
mai mare sau egal` cu 12,0t, cu maximum 3
axe;

6. Categoria F – pentru vehicule de transport
marf` cu masa total` maxim` autorizat` mai
mare sau egal` cu 12,0t, cu minimum 4 axe.

Automobil Clubul Român, pentru a veni în
întâmpinarea nevoilor automobili[tilor, eli -
bereaz` rovinieta electronic` prin intermediul
sucursalelor sale din întreaga ]ar`, pentru
toate categoriile de autovehicule. Perioadele
de valabilitate ale acesteia sunt de 1 zi,
excep]ie f`când autoturismele [i vehiculele de
transport marf` cu masa total` maxim`
autorizat` de pân` la 3,5 tone, 7 zile, 30 de
zile, 90 de zile [i 12 luni.

Ing. Florin JUMUG~ n

ROVINIETA AUTOROVINIETA AUTO
PRIN ACRPRIN ACR

obligatoriudocument
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ACRcolec]ia auto

În data de 20 august 2021
se împlinesc 53 de ani de la
producerea primului auto -
turism în România. Este vorba
de modelul Dacia 1100 care
a fost f`cut cadou lui Nicolae
Ceau[escu cu ocazia inau -
gur`rii Uzinei Auto Pite[ti.
Autoturismul se afl` în colec -
]ia de autovehicule istorice a
Automobil Clubului Român,
acesta fiind achizi]ionat de
c`tre ACR în anul 1999 de la
Regia Autonom` Adminis -
tra]ia Patrimoniului Protoco -
lului de Stat. De altfel, primul
autoturism Dacia are [i o
plachet` comemorativ` din
bronz cu urm`torul mesaj:
„Primul autoturism de serie
fabricat în RSR. Muncitorii,
inginerii [i tehnicienii con -
structori de ma[ini, v` aduc
dumneavoastr` tovar`[e Ni -
colae Ceau[escu prinosul de

recuno[tin]` pentru ini]ierea
produc]iei de autoturisme în
România [i pentru grija per -
ma nent` ce o purta]i dez -
volt`rii industriei noastre so -
cialiste“.

Modelul Dacia 1100 a fost
produs între anii 1968 –

1971 în circa 40.000 de
exemplare. Acesta era un
model aproape identic cu
Renault 8, o berlin` cu
trac]iune [i motor pe spate.
Motorul acesteia dezvolt` o
putere de 46 CP [i poate
atinge viteza de 135 km/h.
Masa proprie a modelului
1100 este de 760 kg.

Dacia 1100, din colec]ia
automobilelor istorice a
Automobil Clubului Român,
este acompaniat` de Ford
Corsair, Renault 10M, Volga
GAZ 24, Lada 1500, Dacia
1300, etc. Colec]ia cuprinde,
de asemenea, ultima Dacie
1310 berlin` [i break, care a
ie[it pe poarta Uzinei de
Automobile Pite[ti, precum [i
prima Dacia Logan fabricat`
în România [i prima Dacia
Duster comercializat` de
produc`tor.

Dr. Ilie GABRA n

DACIA 1100,  DACIA 1100,  
53 DE ANI  DE ISTORIE53 DE ANI  DE ISTORIE
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Unele din pu]inele lucruri pe care leUnele din pu]inele lucruri pe care le
au în comun automobili[tii indiferentau în comun automobili[tii indiferent
de ]ar` sunt semnele de cir cula]ie.de ]ar` sunt semnele de cir cula]ie.
Înc` din cele mai vechi timpuri,Înc` din cele mai vechi timpuri,
datorit` mi[c`rii omului sub diversedatorit` mi[c`rii omului sub diverse
forme, semnele de circula]ie au trecutforme, semnele de circula]ie au trecut
peste barierele de comu nicare, reu peste barierele de comu nicare, reu --
[ind s` „rosteasc`”, tuturor parti ci [ind s` „rosteasc`”, tuturor parti ci --
pan]ilor la trafic, esen]a a ceea ce sepan]ilor la trafic, esen]a a ceea ce se
va întâmpla pe acel drum.va întâmpla pe acel drum.

Trotuarele [i zebrele au fost puse în aplicare
înc` de pe vremea Imperiului Roman, la fel [i
bornele kilometrice, de forma unor pari mici
dispu[i la distan]e egale unul fa]` de altul,
a[eza]i pe întreaga re]ea de drumuri a
Imperiului. Pe fiecare astfel de born` era
inscrip]ionat` distan]a din acel loc pân` la
Roma, de unde [i expresia „toate drumurile
duc la Roma”.

F`când un arc de timp, în anul 1750, în
Germania, au fost inventate primele semne în
form` de cruce, datorit` dezvolt`rii re]elei de
drumuri [i, implicit, a intersec]iilor. Tot atunci
au ap`rut [i primele pl`cu]e care indicau
direc]ia c`tre o anumit` strad`.

La sfâr[itul secolului al XIX-lea, automobilul
începea s` cucereasc` Europa [i, datorit`
gabaritului [i formei acestuia, ar`ta ca o
adev`rat` locomotiv`. Pentru a proteja
trec`torii, înaintea acestor ma[ini mergea un
om care ]inea în mân` un steag ro[u, f`când
cale liber` pe str`zile ora[elor.

În anul 1903 a ap`rut, în Marea Britanie,
„Motorcar Act”, reprezentând prima form` de
legisla]ie rutier`. Odat` cu acesta s-au luat
m`suri pentru înmatricularea automobilelor,
datorit` num`rului mare de accidente cu
autor necunoscut. De asemenea ultimul
amendament al „Motorcar Act” preciza de -
]inerea de carnet de conducere pentru [oferi.
Desigur, nu era prev`zut la acea vreme vreun
examen de competen]`, dar, totu[i, exista o
autorizare din partea consiliului ora[ului de

re[edin]`.
Automobil Clubul Român, înc` de la

începuturile sale, mai precis în anul 1906, s-a
preocupat de elaborarea unei legisla]ii rutiere,
de începerea semnaliz`rii drumurilor, precum
[i pentru calificarea primilor mecanici-[oferi.
În anul urm`tor a adoptat [i popularizat
primele 15 „semne indicatoare pentru locurile
primejdioase”. Pe fiecare semn era scris
numele Automobil Clubului Român, deoarece
Ministerul Lucr`rilor Publice nu [i-a luat
r`spunderea instal`rii acestor semne.
Asocia]ia automobilistic` a f`cut apel la
sec]iunile sale din jude]e pentru a începe
marcarea drumurilor, pe cheltuiala proprie.

Primele examene de conducere au

ISTORIA SEMNELOR ISTORIA SEMNELOR 
{I  REGULILOR DE CIRCULA}IE{I  REGULILOR DE CIRCULA}IE
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început  în luna mai 1904, în prezen]a
Prefectului Poli]iei [i Pre[edintelui ACR [i altor
membri ai comisiei de examinare. Tot în acest
an, în România existau peste 90 de
automobile, iar practica conducerii se însu[ea
în mod individual de c`tre proprietarul
automobilului de la mecanic, pe care îl angaja
odat` cu cump`rarea acestuia. Prefectura
Poli]iei Capitalei a emis o ordonan]` special`
prin care proprietarii automobilelor nu puteau
urca la volan decât în baza carnetului de
conducere ob]inut prin sus]inerea unui
examen de capacitate. 

În 1910, ACR înfiin]eaz` „{coala oficial` de
conduc`tori de automobile” condus` de Leon
Leonida. În decursul unui an, cursurile au fost
absolvite de 180 de mecanici-conduc`tori

auto. {coala elibera „brevete mixte” – cer -
tificate de [oferi profesioni[ti [i, la fel, cer -
tificate de conduc`tori amatori.

În 1913 apare noul „regulament”, care
prevedea [i reglement`ri pentru circula]ia
autocamioanelor automobile cu [i f`r`
remorc`. Acesta a fost elaborat pe baza
Conven]iei Interna]ionale pentru Circula]ia
Automobilelor, semnat` la Paris în 1909.
Printre prevederi: nimeni nu va putea conduce
un automobil dac` nu are vârsta de 18 ani.
Permisul de Conducere se dobândea în fa]a
unei comisii compus` din reprezentantul
poli]iei, un inginer func]ionar (de preferin]`

mecanic) [i un reprezentant al Automobil
Clubului Român. Viteza automobilului nu

putea dep`[i, în ora[e [i
sate, 15 km/h, adic` vi -
teza calului \n galop.

ACR a înfiin]at, în 1920,
un „Serviciu al dru mu -
rilor”, care s-a dovedit
foarte util [i care a pus la
dispozi]ia Ministerului Lu -
cr`rilor Publice 600 de
indicatoare de circula]ie,
pentru a fi instalate pe
drumuri de c`tre perso -
nalul acestui minister,
îns` pe cheltuiala asocia -
]iei. Acela[i serviciu punea
la dispozi]ia automobili[ -
tilor, la cerere, un ghid al
drumurilor din România,
precum [i diferite descri -

eri de trasee.
De la primul Cod Ru tier din 1904, de la exi -

gen]ele primei [coli de [oferi, de la primele
semne de circula]ie din ]ara noastr`, la sub -
stan]a acestor domenii esen]iale ale secolului
XXI, se întinde o adev`rat` istorie de cultur` [i
civiliza]ie, în care Automobil Clubul Român a
jucat un rol fundamental, iar prin automobil,
România a fost, în mai mult de un secol, cu
fa]a spre Europa [i, la rândul ei, Europa a
recunoscut valorile existente în România,
situat` f`r` încetare la timpul prezent.

Ing. Florin JUMUG~ n

ACRrepere auto
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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  Dorel  [ i  „ ispr`vi le“ saleMecanicul  Dorel  [ i  „ ispr`vi le“ sale

Sursa: Facebook
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\n imaginiumor



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 




