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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.
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Automobilul electric a fost inventat
dup` automobilul propulsat de energia
vaporilor de ap` [i, apoi, dup` cel pro -
pulsat de arderea combustibilului lichid,
în prima parte a secolului XX. Un mare
profesor universitar, fost inginer [ef la
fosta Fabric` de Avioane din Bra[ov, de -
venit`, apoi, o mare uzin` de tractoare,
demolat` nes`buit, în prezent, vestitul
profesor Radu M`rd`rescu, a recunoscut
atributele automobilului electric din punct
de vedere al polu`rii chimice [i fonice,
dar a concluzionat c` în secolul XX nu se
va vedea în produc]ie de serie acest
automobil, datorit` implica]iilor econo -
mice [i sociale, între care boicotul ac -
tualelor for]e angrenate în exploa ta rea
z`c`mintelor de petrol [i comercia lizarea
lor, alte dezavantaje legate de înc`rcarea
rezervoarelor de automobil (îndeosebi
timp), costurile transportului energiei elec -
trice la sta]iile de distribu]ie, precum [i
rezervele mondiale de combustibili fosili.

Iat` c`, la începutul acestui secol XXI a
revenit aceast` idee care s-a manifestat
la mijlocul secolului XX, iar opinia mea
este c` genera]ia respectiv` nu poate s`
uite de aceast` inven]ie [i crede c` este
timpul s` o pun` în practic`.

Statisticile ne arat` c`, de la an la an,
num`rul automobilelor electrice este în
cre[tere, îns` infrastructura r`mâne o
mare problem`, nu numai la noi în ]ar`
ci [i în multe state din Uniunea Euro -
pea n`. Acest lucru se transpune [i în
extinderea infrastructurii electrice, care
r`mâne o mare problem` de rezolvat pe
termen mediu [i lung. Cum putem tre -
ce, din anul 2030, a[a cum se dore[ te
de c`tre Uniunea European`, la produc -
]ia de automobile „doar“ electrice? Re -
]eaua de electricitate actual` este clar c`
nu suport` transportul de energie elec -
tric` din toate zonele ]`rii, din Europa [i
din lume.

Ce s-ar întâmpla dac`, începând de
mâine, toate autovehiculele ar fi electri -
ce cu infrastructura actual`? P`i, este
simplu! Aceste autovehicule ar pune o
presiune uria[` pe re]eaua electric` ac -
tual`. Numai în România, dac` ar trece
toate cele peste [apte milioane de auto -
vehicule pe electricitate, ar însemna un
consum de patru ori mai mare decât
este necesar în prezent la nivelul întregii
]`ri, a[a cum spun exper]ii în domeniu.
Deci, asta înseamn` costuri de infra -
structur` de multe sute de miliarde

Automobilul electricAutomobilul electric
în contextul în contextul 
actual [i în viitoractual [i în viitor
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de euro [i de foarte mul]i ani nece -
sari acestor investi]ii. 

Dar Uniunea European` vrea s` se
scoat` din uz [i centralele electrice care
folosesc combustibilul fosil. P`i, atunci
ar trebui s` construim masiv centrale
care folosesc energie regenerabil` (eo -
lian`, fotovoltaic`, hidroelectric` etc.).
Dup` cum [tim, costul unor asemenea
centrale, este mult mai mare decât pen -
tru cele care consum` combustibil fosil.
Deci costul final al energiei elec trice ar
fi mult mai mare decât cel de ast`zi [i
se va reg`si multiplicat de câteva ori la
sta]ia de alimentare pentru automobile.
Oare se merit` un asemenea efort fi -
nan ciar, având în vedere problemele cu
care se confrunt` majoritatea statelor
lumii (lipsa apei potabile, penuria de
alimen te, infrastructura rutier`, condi ]ii -
le pan demiei covid 19 etc.), în condi]iile
în care \n ultimii 20-30 de ani eforturile
constructorilor de automobile au contri -
buit la depoluarea considerabil` a aces -
tora?

La noi în ]ar` lucrurile sunt sc`pate
de sub control înc` de pe acum [i gu -
ver nan]ii poart`, în principal, aceast`
vin`. Odat` cu liberalizarea pre]urilor
din energie de la 1 ianuarie 2021,
pre]urile au explodat în numai 9 luni [i
continu` s` creasc`. Deja se anun]`
scumpiri ma sive [i dup` 1 ianuarie
2022.

La momentul actual, pentru înc`rca -
rea unui automobil electric de la zero,
având o baterie de circa 50 kW, cost`
circa 20 – 100 lei (depinde foarte mult
de locul înc`rc`rii). Autonomia unui ast -
fel de automobil, în medie este de circa
250 km. Un automobil conven]ional, pe
benzin` s` zicem, cu rezervor de 50 litri,
are o autonomie mixt` de cel putin 800
km. Nu mai punem la socoteal` num` -
rul sta]iilor de înc`rcare electric` de câ -
teva sute, comparativ cu sta]iile cu com -
bustibili fosili care num`r` c`teva mii la

nivel na]ional. {i atunci oare se merit`?
S` a[tept`m promo]ii la înc`rcarea elec -
tric`? S` alerg`m dup` tarife preferen -
]iale din col] în col]?

Fenomenul automobilelor electrice
nu este simplu deloc! Poate doar la pri -
ma vedere. Sunt multe alte probleme
care intervin, în afar` de ceea ce v-am
relatat mai înainte [i aici m` refer la:
costul înlocuirii bateriilor de acumula -
toare, dup` câ]iva ani de utilizare, pro -
blema gestion`rii de[eurilor produse de
asemenea baterii, service-uri specia li za -
te în astfel de opera]iuni, personal cali -
ficat, costul de fabrica]ie al unui auto -
mobil electric, etc). 

Desigur, despre aceste aspecte am
mai vorbit! {i o s` mai vorbim [i de aici
încolo, dar a[a cum genera]iile de
tehnicieni ai sfâr[itului de secol XIX [i ai
secolului XX au modificat modul de
propulsie al multor mijloace de tran -
sport (locomotive, autotrenuri, auto bu -
ze, troleibuze, etc.), nu crede]i c` ar fi
mai generos [i cu influen]e social-eco -
nomice favorabile s` stimul`m ge ne -
ra]ia actual` de tineri speciali[ti pentru
a revolu]iona cu adev`rat sectorul tran -
sportului uman [i de m`rfuri în anii ur -
m`tori?

S` nu neglij`m nici faptul c` la ora
actual` mapamondul nu a sesizat o cri -
z` a lipsei stocurilor naturale de com -
bustibil fosil!

Cu r`bdare, poate, genera]iile viitoare
vor gândi [i vor realiza o revolu]ie ener -
getic` mondial`! „Cu r`bdarea, treci
marea“!

Ambi]iile actualilor politicieni de la
Bruxelles, în leg`tur` cu anul 2030 sunt
mobilizatoare, dar f`r` un suport teh -
nico-[tiin]ific [i economic seam`n`
foarte mult cu „planul cincinal - în patru
ani [i jum`tate“!
nn II ngng .  CONSTANTIN NICULESCU.  CONSTANTIN NICULESCU

Pre[edinte le  Pre[edinte le  
Automobi l  C lubulu i  RomânAutomobi l  C lubulu i  Român
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AUTOMOBIL CLUBUL ROMÂNAUTOMOBIL CLUBUL ROMÂN
OAMENI {I  VALORIOAMENI {I  VALORI

Marele istoric al nea -
mu lui românesc, Ni -
colae B`l cescu, ne-a
înv`]at s` nu uit`m
niciodat` mo[tenirea
l`sat` de str`mo[ii
no[tri, pentru c` istoria
reprezint` cartea fun -
damental` a ori c`rei
na]iuni, întrucât ac]iu -
nile încununate de
succes, dar [i gre[elile
str`mo[ilor no[tri sunt
deopotriv` lec]ii de
istorie care trebuie s`
intre în con[tiin]a unei
na ]iuni care lupt`
pentru vii torul s`u.

Dar istoria unei na]iuni se
scrie prin oameni [i in stitu]ii
reprezentative, care au pu -
terea de a-[i impune valorile
[i viziunea.

Automobil Clubul Român
este parte a istoriei Româ -
niei, atât prin prisma do me -
niului de activitate - auto -
mobilismul, la dezvol tarea
c`ruia a contribuit ne -
mijlocit, dar [i prin pris ma
personalit`]ilor mar can te pe
care le-a unit sub cupola sa
de-a lungul exis ten]ei se -
culare.

Înfiin]at de pasiona]ii de
automobilism ai începu tu lui
de secol XX, sus]inut con -
stant de Regii Româ niei,
care au fost Pre[edin]i de
Onoare ai clubului, con dus
de personalit`]i remar cabile,
care au dovedit vi ziunea

constant` [i con struc tiv`,
Automobil Clubul Român
este o istorie vie a auto -
mobilismului româ nesc,
strâns legat de sfâr [itul
istoriei moderne [i de istoria
contemporan` a Ro mâniei.

Automobil Clubul Român
este un pilon de baz` al mo -
derniz`rii României, care a
dovedit o constant` [i o
statornicie remarcabil` în
societatea româneasc`, so -
cietate greu încercat` de-a
lungul ultimului secol.

Oamenii care au depus
mult` munc`, pasiune, vi -
ziune, abnega]ie [i devota -
ment au reprezentat moto -
rul principal al existen]ei se -
culare a Asocia]iei auto -
mobili[tilor din România.
F`r` acest capital uman,
care a însufle]it Automobil

Clubul Român de-a
lungul celor 117 ani
de existen]`, poate c`
nu s-ar fi reu[it sur -
montarea vici situ di -
nilor vremurilor.

Astfel, la un mo -
ment dat, prin anul
1985, Automobil Clu -
bul Român a fost
redus, prin modifi -
care ilegal` a statu -
tului s`u, la condi]ia
unei federa]ii perife -
rice, de c`tre dictatu -
ra comunist`, care nu
concepea ca, în so -
cialism s` existe o

aso cia]ie independent`, ne -
integrat` în „patul lui Pro -
cust“ al statului dictatorial.

Din fericire, dup` De cem -
brie 1989, în urma diligen -
]elor insistente ale pre -
[edintelui ACR, ing. Con -
stantin Niculescu, la struc -
turile legislative [i de mo -
cratice ale vremii, Aso cia]ia
noastr` [i-a salvat, putem
afirma, istoria de un secol,
prin revenirea la sta tutul s`u
inaugural, ca organiza]ie a
automobili[ tilor din Româ -
nia, cu denu mirea de
„Automobil Clu bul Român”.

Conferin]ele Na]ionale
sta tutare ale Automobil Clu -
bului Român din pe rioada
1990 – 2021 au ales
structurile centrale [i teri -
toriale de organizare [i
conducere a activit`]ii, Ü

speciali[tii ACR
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rolul [i func]iile Admi nis -
tra]iei Centrale a ACR,
precum [i al sucursalelor
jude]ene.

În cadrul sucursalelor ju -
de]ene [i Administra]iei
Centrale func]ioneaz` per -
sonalul salariat al comi siilor,
direc]iilor [i al Cen tra lei de
Alarm` [i Infor ma ]ii. La nivel
teritorial, activi tatea sucursa -
lelor [i agen ]ii lor jude]ene,
conduse de consiliile alese
din rândul membrilor coti -
zan]i, repre zin t` nucleele de
baz` ale Automobil Clubului
Ro mân.

ACR s-a înscris printre pri -
mele 10 cluburi auto din
Europa [i printre primele 14
din lume. Asocia]ia noas tr`
a organizat, în 22 septem -
brie 1904, prima curs` de
automobile din România,
constituind un primariat de
excep]ie în lumea automo -
bilismului sportiv, fiind al
[aselea club din lume care a
organizat o astfel de com -
peti]ie spor tiv` automobilis -
tic`.

*
Prezentarea profesional`

[i [tiin]ific` a salaria]ilor
ACR, cu preponderen]` în
domeniul ingineriei auto -
mo bilistice, constituie un
garant al performan]ei, cre -
dibilit`]ii [i stabilit`]ii aso -
cia]iei automobili[tilor din
]ara noastr`.

În cadrul ACR, atât în
sucur salele jude]ene, cât [i
în Administra]ia Central`, în
cadrul direc]iilor de spe -
cialitate, activeaz` foarte
mul]i speciali[ti, care [i-au
dovedit eficien]a, atât în

siguran]a circula]iei rutiere,
în tehnica [i între]inerea
automobilului, în activit` ]ile
sportive [i de perfor man ]`
în automobilismul sportiv [i
kartingul sportiv, precum [i
în asigurarea unor informa]ii
si presta]ii de calitate mem -
brilor coti zan]i. 

În cadrul acestui perso nal,
cât [i al activului nesa lariat
al asocia]iei, avem mul]i
ingineri în specia li t`]ile teh -
nice, medici, eco no  mi[ti,
militari – rezervi[ti, profe -
sori, sociologi, dar [i mai
mul]i colegi cu titluri
academice de master [i
doctor, o echip` pluridisci -
plinar`, dedicat` pentru
dragostea fa]` de automo -
bilism, relativ tân`r`, reu -
 nind genera]ii tinere [i
genera]ii mature, care asi -
gur` Automobil Clubului
Român o perspectiv` clar` [i
entuziast` pentru dez vol -
tarea asocia]iei.

Activitatea [i competen]a
profesional` a activului ACR
a fost, de-a lungul anilor,
recunoscut` pe plan inter -
na]ional, în cadrul struc -
turilor mondiale ale Fede -
ra]iei Interna]ionale a Auto -
mobilului (FIA) [i ale
Alian]ei Interna]ionale de
Turism (AIT), cum ar fi:
n Comitetul Executiv al

FIA, Consiliul Mondial pen -
tru Mobilitate [i Turism FIA,
Comitetul Director al AIT,
Comisia Tehnic` Mondial` a
FIA, Pre[edin]ia Organi za]iei
Automobil Cluburilor din
]`rile Europei Centrale –
pre[edintele ACR, ing.
Constantin Niculescu, 

n Comisia Medical` Mon -
 dial` FIA - dr. Mihai G`l -
e[anu, dr. Cristian Boe rescu, 
n Comisia Interna]ional`

de Karting FIA - {tefan Lu -
cian, Alexandru Godri, 
n Comisia de Automobile

Istorice FIA - Sorin Itu.
În prezent, reprezentan]ii

no[tri ocup` locuri impor -
tante în:
n Comisia Mondial` de

Mediu [i Sustenabilitate a
FIA - prof. univ. doctor în
filozofie (PhD)-Organi zation
Manage ment/ Leadership,
CORINA SLAFF, Prim vice -
pre[edinte al ACR, 
n Forumul ASN-urilor din

FIA - prof. univ. dr. (PhD)
CORINA SLAFF,  
n Comisia Medical` Mon -

dial` - doctor în medicin`,
medic LEONARD GRECES -
CU,
n Comisia de Voluntariat

FIA - doctor în siguran]`
rutier`, ing. ALIN DROSU, 
n Revista „AUTOTURISM”,

prima revista auto din
România fondat` în anul
1904 [i reeditat` începând
cu anul 1969  - doctor în
filozofie, director re vist` ILIE
GABRA.

Comitetul Executiv al ACR,
a c`rui nominalizare este
prezentat` chiar în revista
de fa]`, cuprinde membri de
onoare ai ACR, membri
voluntari ai ACR, cu vechime
deosebit`, ma joritatea func -
]iilor de con ducere execu -
tiv` din ACR [i conduc`tori
de sucursale. 

Comitetul Executiv al ACR
este organul statutar de
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conducere executiv`, iar
aceast` componen]` no -

mi nal` asigur` traducerea în
fapt a prevederilor statu tare
ale ACR, a obiectivelor [i
sarcinilor trasate de orga -
nele alese ale ACR. 

Activul salariat al ACR este
structura de baz` care se
ocup` de asigurarea avan -
tajelor [i facilit`]ilor acor -
date membrilor coti zan ]i pe
baza Statutului ACR.

În aceast` perioad` deo -

se bit`, a pandemiei mon -
diale, care nu se mai ter -
min`, a crizei mondiale
politice [i economice, [i a
influen]ei acestora în socie -
tatea româneasc`, Auto mo -
 bil Clubul Român, îm preun`
cu membrii [i cu salaria]ii
s`i, depun toate eforturile
pentru dep`[irea acestor cri -
ze. Automobil Clubul Ro -
mân dore[te s` fie un reper
de stabilitate [i pro fe sio -
nalism.

Al`turi de baza material`,
efectivul de membri coti -
zan]i [i echipa de profesio -
ni[ti din Automobil Clubul
Român reprezint` factorul
decisiv al activit`]ii curente
[i de viitor al Asocia]iei Au -
tomobili[tilor din Româ nia,
perenitatea sa în So cietatea
Româneasc`.

nn Biroul  de Pres`Bi roul  de Pres`
al  Automobi l  a l  Automobi l  

C lubulu i  RomânClubulu i  Român
Octombr ie  2021Octombr ie  2021

Ü

speciali[tii ACR
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Automobil Clubul Român s-a implicat
în îmbun`t`]irea gradului de siguran]`
rutier` înc` de la fondarea sa din 1904.
Elaborarea [i dezvoltarea primei legi a
drumurilor, a primului sistem de sem na -
lizare rutier` sau înfiin]area primei [coli
de [oferi din România, în anul 1910, au
fost primele activit`]i ale ACR care au
pus bazele automobilismului din Româ -
nia.

De altfel, activit`]ile de siguran]`
rutier` ale ACR au fost recunoscute [i pe
plan interna]ional, astfel încât Automobil
Clubul Român, pe lâng` alte numeroase
distinc]ii, a primit de dou` ori Premiul de
Excelen]` în Siguran]a Rutier` acordat de
c`tre Comisia European` (în anii 2007 [i

2017), precum [i alte dou` premii ale
FIA pentru Inova]ie în Siguran]a Rutier`
(2015 [i 2017).

Ca o recent` recunoa[tere a contri -
bu]iei ACR la dezvoltarea gradului de
siguran]` rutier` din România, Carta
European` a Siguran]ei Rutier`, care este
cea mai mare platform` de siguran]` ru -
tier` a societ`]ii civile europene [i care
se afl` în coordonarea Comisiei Euro pe -
ne, a desemnat asocia]ia noastr` ca [i re -

prezentant al a ces -
teia pentru Româ -
nia.

Aceast` decizie
ne onoreaz`, dar, în
acela[i timp, ne [i
motiveaz` pentru
continuarea proiec -
telor, campaniilor [i
activit`]ilor noastre
de siguran]` rutier`. 

În calitate de
Reprezentant Na]io -
nal al Cartei Euro -
pene a Siguran]ei
Ru tiere (ERSC –
European Road Sa -
fety Charter), ACR
va promova co -

ACR REPREZENTANT NA}IONAL ACR REPREZENTANT NA}IONAL 
AL CARTEIAL CARTEI
EUROPENE EUROPENE 
A SIGURAN}EIA SIGURAN}EI
RUTIERERUTIERE

Ü

recunoa[tere interna]ional`

Semnarea Cartei
Europene a

Siguran]ei Rutiere
Europene de c`tre
ACR - anul 2007



9

municarea între to]i actorii implica]i
în siguran]a rutier` din România, va

sprijini ERSC [i membrii acesteia în dez -
voltarea unor proiecte de siguran]`
rutier` [i va juca un rol important în
men]inerea leg`turii cu membrii Cartei. 

Împreun` cu Reprezentan]ii Na]ionali
din toate statele europene, precum [i cu
Comisia European`, ACR va dezvolta
ini]iativele de siguran]` rutier` din
România, astfel c` membrii na]ionali ai
Cartei vor fi sprijini]i în motivarea de a
realiza proiecte de siguran]` rutier` [i de
a contribui, astfel, la cre[terea vizibilit`]ii
]`rii noastre în acest domeniu.

Al`turi de Comisia European`, ACR se
va implica în organizarea unui Workshop

Na]ional al Siguran]ei Rutiere, unde cei
interesa]i pot afla informa]ii despre cum
se pot implica în activit`]i de siguran]`
rutier` [i cum se pot al`tura eforturilor
de implementare a bunelor practici de
siguran]` rutier`.

Al`turi de VIAS (Institutul Belgian de
Siguran]` Rutier`) [i compania Ricardo,
care sunt cele dou` entit`]i c`rora Co -
misia European` le-a delegat coor -
donarea Cartei, ACR va constitui liantul
dintre autorit`]i [i Societatea Civil`, în
vederea cre[terii gradului de siguran]`
rutier` din România.

nnDr .  Ing .  A l in  DrosuDr .  Ing .  A l in  Drosu

Ü

recunoa[tere interna]ional`
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Coreea de Sud sau Republica
Coreea, a[a cum este denumit` oficial,
are capitala la Seul, fiind a doua
metropol` ca m`rime din lume, unde
locuiesc peste 10 milioane de
locuitori. 80% din popula]ia ]`rii
locuie[te la ora[. 

Dup` cum bine [tim, Coreea de Sud
este o mare putere economic` a lumii,
fiind o ]ar` deosebit de dezvoltat`,
fiind a 12-a economie la nivel mondial
[i a 3-a de pe continentul asiatic.
Coreea de Sud exceleaz` în industria
de automobile, de electronice,
siderurgic` [i nave maritime.

Când vine vorba de sistemul de transport
totul este la superlativ, deoarece sunt foarte
bine dezvoltate, fie c` vorbim de infrastructura
rutier`, maritim` sau feroviar`. Dac` ne
referim la circula]ia auto pe drumurile publice
din Republica Coreea trebuie s` v` relat`m c`
au reguli foarte stricte, fie c` vorbim de
autostr`zi sau drumuri obi[nuite. Traficul rutier
se realizeaz` pe partea dreapt` a drumurilor.
Folosirea unor autostr`zi, tuneluri în depla -
sarea cu automobilul impune anumite taxe,
nivelul acestora variind în func]ie de distan]a
parcurs`, dar [i în func]ie de gabaritul
autovehiculelor.

Pe autostr`zi viteza maxim` admis` este de
maxim 100 km/h, iar pe celelalte drumuri
viteza maxim` este de 60 km/h. În cazul în
care se produce un accident rutier în zona

urban`, acesta trebuie raportat în cel mult trei
ore de la producere, iar în zonele rurale în cel
mult 12 ore.

Permisul de ConducerePermisul de Conducere
Interna]ional în Coreea de SudInterna]ional în Coreea de Sud

Ministerul Afacerilor Externe din ]ara noastr`
informeaz` pe site-ul propriu www.mae.ro,www.mae.ro, la
rubrica Condiţii privind traficul auto din
Coreea de Sud c` „Permisul Interna]ional de
Conducere (PIC) se elibereaz` persoanelor
care conduc autoturisme pe teritoriu str`in,
fiind o traducere legalizat` a permisului
na]ional românesc în 7 limbi de circula]ie
interna]ional` [i recunoscut de toate statele
semnatare ale Conven]iei asupra Ü

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

\n actual i tate:  Coreea de Sud\n actual i tate:  Coreea de Sud

servicii rutiere pe mapamond

Revista ”Autoturism” a publicat în mai multe numere sfaturi de c`l`torie
cu automobilul în mai multe ]`ri, iar la sugestia unor membri ai ACR iat`
c` acum a venit rândul Coreei de Sud, mai ales c` foarte mul]i români aleg
ca destina]ie turistic`, [i numai, aceast` ]ar`.
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Traficului Rutier de la Viena din
1968. Valabilitatea PIC - ului este

de 1 an de la data eliber`rii [i nu poate
dep`[i valabilitatea permisului na]ional
în baza c`ruia a fost eliberat.” Deci,
este absolut necesar procurarea unui
permis interna]ional de conducere
când conduce]i ca turist, în interes de
serviciu în Coreea de Sud, iar
Automobil Clubul Român îl elibereaz`
în doar câteva minute cet`]enilor
români care îl solicit`. Tot ce trebuie s`
faci este s` completezi o cerere de
eliberare, s` aduci dou` fotografii tip
pa[aport [i s` faci dovada c` de]ii un
permis de conducere valabil eliberat
de autorit`]ile române.

Aten] ie la  permiseleAten] ie la  permisele
interna] ionale false!interna] ionale false!

A[a cum am mai relatat [i în
numerele anterioare ale Revistei
„Autoturism” [i chiar pe site-ul
www.acr.rowww.acr.ro,, c` exist` anumite firme
care vând permise interna]ionale false sub
form` de fi[iere digitale. Acestea sunt false,
pentru c` nu sunt în conformitate cu

reglement`rile în vigoare. Înainte de a efectua
plata on-line c`tre aceste site-uri, verifica]i pe
www. in t e rna t i ona ld r i v i ngpe rm i t . o r gwww. in t e rna t i ona ld r i v i ngpe rm i t . o r g

dac` aceste firme fan -
tom` sunt furnizori le -
gali. Un Permis Interna -
]ional de Conducere
este pe format de car -
ton, prev`zut cu o anex`
specific`, conform for -
matului standardizat.

Aten]ie !Aten]ie ! Formatul
unui permis interna -
]ional de conducere este
standardizat [i în nici un
caz nu este din plastic.
Permisele Inter nationale
de Conducere tip card
din plastic sunt false.

nn Ing. Ing. 
Alexandru Vasile Alexandru Vasile 

Ü

servicii rutiere pe mapamond

Seul
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{coala de [oferi a ACR a
împlinit anul acesta 111 de
ani de existen]` [i, fa]` de
alte unit`]i similare, a avut,
înc` de la înfiin]are, nu doar
seriozitatea personalului de
instruire ci [i a calit`]ii pre -
g`tirii, dar [i prestigiul pro -
venit din tradi]ia unei aso -
cia]ii care a s`rb`torit, în
anul 2021, 117 ani ale exis -
ten]ei sale.

Cu mândrie, putem spune
c` la [coala de [oferi ACR,
au fost instrui]i [i au ob]inut
permisul de conducere
auto, de-a lungul timpului,
sute de mii de candida]i. În
cadrul sucursalelor ACR se

pred` cursuri teoretice [i
practice de înv`]are a con -
ducerii automobilului, ur -
m`rindu-se perfec]ionarea
[i preg`tirea în vederea
ob]inerii permisului de con -
ducere categoria B, cu auto -
turisme proprietate ACR.

Pentru noi vorbesc nu
doar tradi]ia [i profesio -
nalismul, cât mai ales a -
precierea celor care au
beneficiat de serviciile
noastre. O bun` parte din
actualii cursan]i ai [colilor
de [oferi ACR sunt fiii,
rudele apropiate sau prie -
teni ai mai vechilor membrii
ACR, care [i-au ob]inut

permisul de conducere
prin intermediul {colii de
{oferi ACR. Ei [tiu ca la noi
pri meaz` seriozitatea [i
rigoa rea instruirii, nivelul
superior de cuno[tin]e al
instruc torilor [i profesorilor
de legisla]ie, cât [i mij -
loacele tehnice [i de înv` -
]are mo derne pe care le
punem la dispozi]ie. ACR
pune la dispozi]ia cursan -
]ilor, în unele loca]ii, [i
poligon gratuit, unde
ace[tia pot exersa condu -
cerea, sub supravegherea
instructo ru lui, înainte de a
ie[i în traficul urban.

Cursul cuprinde dou` Ü

[coala de [oferi ACR

PREG~TIREA {I PERFEC}IONAREAPREG~TIREA {I PERFEC}IONAREA
ÎN CONDUCEREA AUTOMOBILULUIÎN CONDUCEREA AUTOMOBILULUI
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e tape: etapa 1, pentru
pre g`tirea teoretic`, minim
24 de ore didactice, [i etapa
2, pentru dobândirea ca pa -
ci t`]ii de conducere a auto -
ve hiculului. 

Solicit`rile pentru ob]ine -
rea permisului de condu -
cere pentru membrii fami -
liei, beneficiaz` de reduceri
speciale.

Un nou program Un nou program 
al {colii de [oferial {colii de [oferi

ACR: ACR: Perfec]ionareaPerfec]ionarea
în conducerea autoîn conducerea auto

În categoria perfec]ion[rii
în conducerea auto se cu -
prind posesorii de permise
de conducere categoria B
care doresc s` se per fec -

]ioneze în acest domeniu.
{coala de {oferi ACR or -

ganizeaz` cursuri de per -
fec]ionare în conducerea
auto pentru persoanele care
doresc s`-[i consolideze
deprinderile specifice, sau
cele care au înterupt o pe -
rioad` activitatea la volan,
sau cele care doresc s`-[i
lichideze st`rile de emo -
tivitate, sau care inten]io -
neaz` s`-[i completeze cu -
no[tin]ele de legisla]ie ori
de conducere auto pe timp
de noapte. Tarifele de [co -
larizare sunt modulate în
func]ie de complexitatea
cursului solicitat, în condi]ii
avantajoase;

De aemenea, se pot orga -
niza cursuri de conducere
de fensiv` pentru companiile

care doresc o sc`dere a
num`rului de evenimente
rutiere ce s-au petrecut în
cadrul flotelor de]inute prin
con[tientizarea angaja]ilor
asupra pericolelor existente
în trafic. Defensive Driving
este implementat în cadrul
mai multor companii multi -
na]ionale ce activeaz` în
]ara noastr`, infrastructura
AUTOMOBIL CLUBULUI RO -
MÂN permi]ând acope rirea
întregului teritoriu al Ro -
mâniei, în vederea des f` [u -
r`rii cursurilor.

Mai multe informa]ii Mai multe informa]ii 
se pot ob]ine la tel: se pot ob]ine la tel: 

0745.382.7480745.382.748 sau pesau pe
mail: mail: organizare@acr.roorganizare@acr.ro

nn Ing .  F lor in  JUMUG~Ing .  F lor in  JUMUG~

Ü

[coala de [oferi ACR
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Odat` cu apari]ia toamnei, ploile î[i fac
sim]it` prezen]a nu numai în ceea ce prive[te
sc`derea gradului de comfort a utilizatorilor
drumurilor, dar pun în pericol [i siguran]a
acestora. Dintre toate fenomenele meteo -
rologice cu depunere pe carosabil, preci -
pita]iile sub form` de ploaie afecteaz` major
buna desf`[urare a traficului rutier [i pot con -
stitui factori cauzatori în producerea acci -
dentelor rutiere.

De[i mul]i dintre noi citim diverse sfaturi
despre cum s` conducem pe ploaie, prea
pu]ini conduc`tori auto con[tientizeaz` cat de
periculos este condusul pe ploaie, iar în cele
ce urmeaz` vom detalia câ]iva dintre factori de
risc ai accidentelor mortale produse pe timp
de ploaie.

La prima vedere autostr`zile sunt consi -
derate a fi cele mai sigure, asta [i din avantajul
faptului c` prezint` cele mai multe elemente
de siguran]`. Conform studiilor de specialitate
realizate în ]ara noastr`, pe timp de ploaie ele
devin periculoase, iar [ansele ca un accident
rutier produs pe autostrad` s` se soldeze cu
decese sunt de 3,34 ori mai mari decât la
accidentele produse pe o strad` oarecare. Nici
drumurile na]ionale nu prezint` siguran]` în
acest context, un accident produs aici având
de 3,28 ori mai mari [anse de a fi mortal,
pentru pasagerii autovehiculelor implicate,
decât unul produs pe strad`, în localitate.

Într-unul dintre numerele sale anterioare,
Revista „Autoturism” a abordat influen]a bio -
rit murilor în siguran]a rutier` (nr. 2/2019, p.
8), arâtând faptul c` în intervalul orar 02:00 –
04:59 se înregistreaz` valori mari ale riscului
de deces, comparativ cu volumele reduse ale
traficului rutier, fapt care vine s` confirme

rezultatul cercet`rilor din domeniu în care se
afirm` c` [ansele ca un accident rutier produs
pe ploaie în intervalul orar 02:00 – 04:59, s`
fie fatal, sunt de 1,62 ori mai mari decât cele
produse între orele 16:00 – 20:59. Pe timpul
nop]ii, temperatura corpului scade, la fel [i
tensiunea arterial` [i activitatea cardiac`,
motiv pentru care conduc`torii auto nu

Cât de riscant este s` conducem Cât de riscant este s` conducem 
pe timp de ploaiepe timp de ploaie

Ü

rutier`siguran]a

În contextul actual al gradului de siguran]` rutier` din România, statul
european cu cea mai mare rata de mortalitate rutier`, identificarea riscurilor de
producere a accidentelor fatale de circula]ie ar trebui s` constituie o prioritate
pentru to]i actorii implica]i în domeniul rutier. Automobil Clubul Român s-a
implicat constant în activit`]i de siguran]` rutier` [i continu` s` fie o voce a
utilizatorilor drumurilor [i s` prezinte opinii concludente, bazate pe cercet`ri
[tiin]ifice.



mai pot face fa]` situa]iilor stresante cum
este, de altfel, [i condusul pe timp de

ploaie. De altfel, ploaia, ca [i prezen]a ce]ii,
constituie dou` fe nomene meterologice care
provoac` condu c`torilor auto o stare de
încordare (atât psi hic`, cât [i fizic`), prin afec -
tarea capacit`]ilor cognitive [i mentale, con -
di]ii esen]iale (dar nu suficiente) în îndepli -
nirea cu succes a func ]iilor de control [i ghi -
dare (func]ia de navigare nefiind afectat` de
aceste dou` fenomene). 

Un alt aspect important, care suntem con -
vin[i c` ar trebui s` dea urgent de gândit
autorit`]ilor rutiere din România, se
refer` la modul în care starea
carosabilului contribuie la gravitatea
accidentelor rutiere produse pe timp
de ploaie. De[i v` este greu s`
crede]i, un accident produs pe un
carosabil cu gropi are de 2.57 ori
mai multe [anse s` fie fatal, decât
unul produs pe un drum al c`rui
suprafa]` carosabil` este normal`.

Condi]iile de iluminare influen ]ea -
z` [i ele gravitatea unui accident ru -
tier produs pe timp de ploaie. Acolo
unde sistemele de iluminat lipsesc,
un accident rutier are de 1,53 mai
multe [anse s` se soldeze cu decese,
fa]` de condi]iile normale de vizi -
bilitate, pe fondul unui timp noros.

Coliziunile frontale sunt printre cel
mai des întâlnite tipuri de ciocniri,
marea lor majoritate producându-se

din cauza lipsei unor
elemente de siguran]`
ale drumului (bariere
mediane). Cu toate
acestea, astfel de tipuri
de coliziuni au de 0,59
ori mai pu]ine [anse
s` genereze decese,
decât în cazul acciden -
telor rutiere în care
sunt implica]i pietoni. 

Este binecunoscut
faptul c` [i în momen -
tul de fa]` România
are o infrastructur` ru -
tier` incapabil` s` asi -
gure buna desf`[urare
a traficului rutier în
condi]ii de siguran]`.
O infrastructur` nemo -
der nizat`, cu un grad

mare de risc pentru utilizatorii acesteia. Cu
atât mai mult, în condi]ii meteorologice
nefavorabile, riscul de producere a acci -
dentelor rutiere fatale cre[te pe sectoarele de
drum c`rora le lipsesc elementele de sigu -
ran]`. Cu toate acestea, riscurile pot fi mic -
[orate prin im ple mentarea unor sisteme de
iluminat eficiente, dar [i prin gândirea unei
„viziuni zero” în ceea ce prive[te condusul pe
timp de noapte.

nn Dr .  Ing .  A l in  DrosuDr .  Ing .  A l in  Drosu

Ü
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ACRfacilit`]i

Automobil Clubul Român
este preocupat, în permanen -
]`, pentru îmbog`]irea pache -
tului de beneficii, avantaje [i

facilit`]i acordate membrilor
s`i. Astfel,  în sucursalele [i a -
gen ]iile ACR din toat` ]ara se
acord` membrilor ACR o

nou` facilitate constând în
„ajutor la înmatricularea auto -
mobilului”, pentru a-i scuti pe
ace[tia de timpul consumat la
cozile mari de la ghi[eele
serviciilor de înmatricul`ri
auto.

În acest sens, automobilistii
se pot prezenta la sediile
sucursalelor [i agen]iilor ACR
jude]ene pentru informa]iile
necesare cu privire la regle -
ment`rile actuale [i actele
necesare înmatricul`rii, con -
form uzan]elor.

Fie c` este vorba de un
automobil nou sau rulat, ACR
îi poate îndruma sau ajuta pe
membrii s`i! Le putem pune
la dispozi]ie date [i informa]ii
privind to]i pa[ii care trebuie
urma]i pentru înmatricularea
automobilelor sau chiar s` ne
ocup`m chiar noi de relizarea
acestui demers. Taxa de în -
matriculare, odat` cu m`su -
rile impuse pentru împiedi -
carea transmiterii virusului
Sars Cov2, se pl`te[te prin
cont la anumite b`nci sau on-
line pe ghiseul.ro sau la Di -
rec ]ia Regim Permise de
Conducere [i Înmatricularea
Vehiculelor.

ACR. Un club pentru to]i,
un prieten pentru fiecare

automobilist!

nn Nicoleta C`linoiuNicoleta C`linoiu
Director Sucursala ACR SibiuDirector Sucursala ACR Sibiu

AJUTOR PENTRU AJUTOR PENTRU 
ÎNMATRICULAREA AUTOMOBILULUIÎNMATRICULAREA AUTOMOBILULUI



17

accidentului rutierproblematica

Excelen]a managementului Excelen]a managementului 
la Sucursala Vâlceala Sucursala Vâlcea

Se poate afirma c` valoarea pe care o
confer` un automobilist calit`]ii sale de
membru al Automobil Clubului Român, nu
const` doar în anii pe care îi dedic` aces -
tei Asocia]ii. Important` este contribu]ia sa
la cre[terea rolului acestei organiza]ii în
Societatea Civil` din România. Aceste ade -
v`ruri au fost confirmate [i continu` s` fie
valabile pe deplin în activitatea mem brului
ACR Ion Popianu, director al Sucursalei
ACR Vâlcea, care în acest an a împlinit 42
de ani de existen]` activ` în ACR.

Prin anii 1977 – 1978, la numai 23 de
ani, era salariat în cadrul Serviciului Tran -
sporturi la Combinatul Oltchim din Râm -
nicu Vâlcea. Aproape to]i colegii s`i din
întreprindere erau membri ACR ceea ce l-
a [i determinat s` urmeze acest curs de
maistru în specialitatea de electrician [i
repara]ii [i de analist programator, post -
liceal, extraop]ional oferit de Sucursala
ACR din Municipiul Râmnicu Vâlcea.

Se spune c` timpul nu const` doar în
durata sa, ci mai ales în substan]a valorilor
practice oferite timpului s`u. Ion Popianu

a confirmat [i el aceste adev`ruri profe sio -
nale [i morale. Tinere]ea [i dorin]a de afir -
mare i-au sprijinit acest ]el esen]ial. Ca
salariat al sucursalei ACR Vâlcea s-a remar -
cat în cre[terea calit`]ii [i operativitî]ii ser -
viciilor [i beneficiilor acordate membrilor
ACR [i ai cluburilor auto partenere din ca -
drul Federa]iei Interna]ionale a Automobi -

lului [i Alian]ei Interna -
]ionale de Turism, care
solicitau, în cazurile de
impas auto mobilistic, in -
terven]ia per formant` a
ACR. Lec]iile profesionale
[i de mana gement trecute
cu succes, au contribuit la
formarea [i maturizarea lui
Ion Po pianu.

În anul 1997, conduce -
rea Asocia]iei i-a încredin -
]at func]ia de director [i [ef
al sucursalei ACR Vâlcea,
func]ii pe care le de]ine [i
în prezent.

Directorul Ion Popianu
a realizat [i în]eles rolul te -
ritorial [i de tranzit auto -
mobilistic al sucursalei Ü

Ion Popianu Ion Popianu 

Mote l  ACR Mote l  ACR B`i le  Ol`ne[t iB` i le  Ol`ne[t i
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motosportACR

ACR. A solicitat a portul
in vesti]ional al Centralei

ACR pentru amenajarea [i
dotarea Sta]iei de Asis ten]`
Teh nic` Auto a sucur salei,
atât pe traseul rutier spre
Oltenia, cât [i pe cel de pe
Valea Oltului, spre Tran  sil -
vania, inclusiv prin amena -
jarea unei baze moderne
de cazare la B`ile Ol`ne[ti,
men ]inute [i în prezent în
stare de func]ionare opti -
m` [i accesibil` financiar
pentru membrii ACR [i ai
cluburilor partenere din cadrul FIA.

Ion Popianu, ca director al Sucursalei
ACR Vâlcea, a organizat nume roase eveni -
mente în colaborare cu prin cipalii factori
locali din jude] [i multe clu buri automo -
bilistice sportive, cum ar fi antrenarea tine -
rilor membri simpatizan]i într-o ampl`
mi[care de karting, organi zarea de etape
de VTM, îndemânare auto (Raliul Sta]iu -
nilor, Raliul Vâlcii etc.). De asemenea, au
fost organizate, de-alungul anilor nume -
roa se concursuri de Educa]ie Rutier` în
rândul elevilor

Pozi]ia Central` [i performant` a Sucur -
salei ACR Vâlcea, managementul eficient [i
în permanen]` adoptat la cerin]ele mem -
bri lor asocia]iei [i partenerilor acesteia,
din toate domeniile, l-au recomandat [i
sus]inut în structurile de conducere ale
ACR. În prezent, Ion Popianu este membru
al Comitetului Executiv al ACR, rol pe care
îl de]ine de mai multe mandate ale
ierarhiei de management ACR.

n n Dr. Ilie GABRADr. Ilie GABRA

Ü
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Educa]ia rutier`, la ordinea zileiEduca]ia rutier`, la ordinea zilei

Na]ionalS impoz ion

La invita]ia Inspectoratului
General al Poli]iei Române,
Automobil Clubul Român a
participat vineri, 22 octombrie
2021,  la Simpozionul privind
proiectul „Educa]ie Rutier`
prin responsabilizarea partici -
pan]ilor la trafic pentru cre[ te -
rea gradului de siguran]` ru -
tier`”.

În prima parte a simpozio -
nului a fost prezentat` co -
municarea Campania nr. 1
din cadrul proiectului „De ce
Siguran]a Rutier`?” de c`tre
Comisar-[ef de Poli]ie George
Grigore, Directorul Direc]iei
Poli]iei Rutiere, Manager de
proiect. Acest proiect este co -
finan]at din Fondul Euro pean
de Dezvoltare Regional` prin
Programul Opera]ional In fra -
structur` Mare. 

De ase menea, în cadrul lu -
cr` rilor a fost prezentat` co -
mu  nicarea pre[edintelui Aso -
cia]iei Vic timelor Acciden telor
de Circu la]ie, C`t`lin Radu

Codescu.
Scopul principal al proiec -

tului este ca ]ara noastr` s`
devin` sigur` din punct de
vedere al traficului rutier pen -
tru to]i cet`]enii ei [i cei afla]i
în tranzit, prin prevenirea
acci  dentelor de circula]ie.

Obiectivele specifice ale
proiectului sunt îmbun` t` -

]irea nivelului de cunoa[tere
[i re spectare a normelor ru -
tie re, de c`tre participan]ii la
trafic, pre cum [i con[tien ti -
zarea perico lelor la care se ex -
pun cei care încalc` regulile
de circula]ie.

Organizarea celor [ase
cam   panii media de informare
[i cele peste 130 de

Ü

Ü
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na]ionals impoz ion

activit`]i preven tive [i e -
ducative, fac parte din o -

biectivele acestui amplu pro -
 iect. 

În cadrul sim pozionului,
par  ti cipan]ii au fost informa]i
cu privire la achizi]ia a 45 de
laboratoare mobile de edu -
ca]ie rutier` [i a unei cara va -
ne educa]ionale.

A[a cum se [tie, Automobil
Clubul Român are în dotare,
de peste 20 de ani, un Labo -
rator Mobil de Educa]ie Rutie -
r`, cu care s-a deplasat, la
sute de evenimente dedi ca te
siguran]ei [i educa]iei rutiere,
atât în rândul elevilor [i stu -
den]ilor pentru con[tien tiza -
rea tuturor participan]ilor la
tra ficul rutier.

În finalul Simpozionului,
Au  to   mobil Clubul Român a
prezentat câteva sugestii, una
dintre ele fiind axarea, printre
altele, a model`rii infrastruc -

turii rutiere din ]ara noastr`.
ACR a salutat, totodat`, pro -
iec tul Poli]iei Române, care se
va desf`ura pe mai mul]i ani,
asigurându-i de cooperare
de  plin` a Asocia]iei noastre

având în vedere c` ACR dis -
pune de speciali[ti în sigu -
ran]` rutier`, precum [i de
logistica necesar`.

nn Ing .  F lor in  JUMUG~Ing .  F lor in  JUMUG~

Ü
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Cinci ma[ini noi, reprezentând o
gam` larg` de tipuri de propulsie,
au fost testate în cea mai recent`
rund` de teste de siguran]` Euro
NCAP. Prima ofert` pe pia]a
european` pentru dou` m`rci
chineze – hibridul Lynk & Co’s 01 [i
autovehiculul electric de la NIO,
ES8 – reu[esc s` ating` ratingul
maxim de cinci stele. Audi Q4 e-
tron, de asemenea, un vehicul pur
electric, prime[te un rating de top.
Toyota Mirai, una dintre pu]inele
automobile de pe pia]` alimentate
cu o celul` de combustibil cu
hidrogen, urmeaz` exemplul cu un
punctaj maxim de cinci stele, la fel
ca [i noul Subaru Outback, singura ma[in` cu
propulsie conven]ional` din aceaste teste. Pe
lâng` aceste cinci autovehicule, varianta Ford
Kuga PHEV (Plug-in Hybrid) împ`rt`[e[te
ratingul de cinci stele din 2019 al versiunilor
de Kuga cu motor cu combustie.

Lynk & Co este un brand nou în Europa, iar
modelul 01 profit` de conexiunea cu familia
Geely prin care î[i împarte platforma de baz`
cu Volvo XC40. Rezultatele sunt impresionante.
Micu]ul SUV hybrid sau hibrid plug-in a avut o
performan]` bun` per total, dar scorul s`u de

96% pentru protec]ia ocupan]ilor adul]i [i un
punctaj maxim pentru impactul lateral, iese în
eviden]`. Aceasta, împreun` cu un set complet
de func]ii de siguran]` activ`, îi asigur` ratingul
de cinci stele.

Un alt automobil chinezesc nou ap`rut în
Europa este NIO ES08. La vânzare pentru
început în Norvegia, modelul full electric cu
6/7 locuri, las` o p`rere bun`, mai ales în zona
siguran]ei active. Cu rezultate excelente pentru
sistemul s`u autonom de frânare de urgen]` [i
o gam` complet` de alte func]ii de evitare a

accidentelor, NIO câ[tig` un scor
de 92% pentru Safety Assist.

Secretarul general al Euro NCAP,
Michiel van Ratingen, a declarat:
„Un val de vehicule cu noi sisteme
de propulsie fabricate în China
vine peste Europa cu modele noi
lansate de BYD, XPeng, DFSK,
Seres etc. Din p`cate, multe dintre
acestea înc` nu sunt foarte
deschise în fa]a consumatorilor
europeni când vine vorba de
siguran]`. Lynk & Co [i NIO,

Siguran]` de cinci stele Siguran]` de cinci stele 
în întregul spectru energeticîn întregul spectru energetic

Subaru Outback

Audi Q4 e-tron

autoteste

Ü
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totu[i, arat` c` „Made in China” nu mai este un
termen peiorativ atunci când vine vorba de
siguran]a ma[inii. Aici avem dou` automobile
noi, ambele dezvoltate în China, care se
descurc` extrem de bine la testele noastre.
Este clar c` to]i produc`torii [tiu c` Euro NCAP
îi va provoca la standarde înalte dac` vor s`
vând` ma[ini în Europa [i suntem mul]umi]i c`
ace[tia sunt preg`ti]i s` fac` investi]ia necesar`
pentru a ob]ine cele mai bune niveluri de
siguran]`.”

Subaru Outback, complet nou, dar alimentat
conven]ional, str`luce[te cel mai mult în zona
siguran]ei active, cu un scor remarcabil de 95%
pentru sistemele active de siguran]`. La fel ca
NIO, ma[ina este echipat` cu un sistem care
detecteaz` semnele de oboseal` sau neaten]ie
direct din mi[c`rile oculare ale [oferului [i
combin` acest lucru cu comportamentul ma -
[inii pe [osea, pentru a emite un avertisment
atunci când este nevoie de o pauz`. Subaru [i
NIO sunt printre primele ma[ini de serie care
prezint` aceast` tehnologie inovatoare, care se
a[teapt` s` devin` din ce în ce mai popular` în
urm`torii ani.

Toyota Mirai este printre primele automobile
care folosesc o celul` de combustibil cu hi -
drogen pentru a produce electricitatea ne -
cesar` pentru a propulsa motorul electric. Cu
un rezervor de înalt` presiune care stocheaz`
hidrogenul, siguran]a este de o importan]`
capital`, iar cea mai recent` genera]ie Mirai
asigur` acest lucru ob]inând un rating de cinci
stele. În]elegând c` unii consumatori pot fi

reticen]i fa]` de aceast` teh -
nologie, Euro NCAP a acordat o
aten]ie sporit` siguran]ei în caz de
accident [i post accident în cazul
Toyota Mirai [i a constatat c` chiar
dac` este alimentat cu hidrogen
nu a avut niciun efect asupra si -
guran]ei sale.

Audi Q4 e-tron func]ioneaz` la
fel de bine ca verii s`i din grupul
VW cu care împ`rt`[e[te plat -
forma MEB omniprezent`. La fel
ca VW ID.4 [i Škoda Enyaq de
dinaintea sa, ma[ina prime[te un

rating maxim de cinci stele, reflectând
performan]e solide per total.

Michiel van Ratingen, „Aceast` rund` de teste
eviden]iaz` direc]ia în care se mi[c` tehnologia
auto. Toate automobilele, cu excep ]ia uneia,
sunt electrificate într-un fel sau altul. Mirai are o
tehnologie cu celule de combustibil cu
hidrogen. Aceste mi[c`ri sunt determinate de
necesitatea unei mai mari protec]ii a mediului.
Dar ma[inile au implementate [i unele dintre
cele mai recente tehnologii de siguran]` activ`
[i asta face parte, de asemenea, dintr-o
tendin]` care continu` de ceva timp, aceea de
a salva vie]i pe drumurile Europei. Produc`torii
acestor ma[ini nu v` cer s` alege]i între sal -
varea planetei sau salvarea familiei, [i nici nu ar
trebui s` vi se cear` acest lucru!”

n n Ing .  A lexandru VASILEIng .  A lexandru VASILE

Toyota Mirai 

autoteste
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În perioada  8 -
10  octom brie
2021, s-a des -
f`[urat  la Braga,
Portugalia, a patra
edi]ie a compe -
ti]iei „„ FIA Hil lFIA Hil l
Climb MastersClimb Masters”.”.
România a fost
din nou prezent`
[i la aceast` edi -
]ie, fiind reprezen -
tat` de clubul
BSSR Motor sport
Timi[oara condus
de dl. Sorin Botez.
Au concurat doi
pilo]i din cadrul
clubului timi [o -
rean, respectiv
So  rin Botez cu un
Mitsubishi Evo 6
[i Cornel Zamfi -
rescu cu Hon da
Civic Type R, ace[ -

tia participând
în cadrul Cate -
go riei 3 FIA –3 FIA –
OpTCGT.OpTCGT.

Sportivii au
fost înso]i]i de
c`tre dele ga -
tul Automobil
Clu bului Ro -
mân, dl. Ma -
rius Stoean,
care a asigurat
leg` tura cu
organizatorul

[i ofi cialii FIA ca re -
prezentant al concu -
rentului BSSR Motor -
sport Timi[oara. La Ca -
tegoria 3 OpTCGT3 OpTCGT au
fost înscri[i 27 de
pilo]i, Sorin Botez
clasân du-se, la final,
pe locul 12, iar Cornel
Zamfirescu pe locul
17.

FIA HILL CLIMB MASTERS 2021FIA HILL CLIMB MASTERS 2021

Ü

motorsportACR
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Câ[tig`torul
Cate goriei 3 a

fost de fapt un au -
to mobil de Cate -
goria 1, Mer cedesMer cedes
Benz Benz SLK340SLK340 (nu -
m`rul 75), care nu
s-a încadrat în li -
mita de greutate a
Ca tego riei 1, fiind
mutat la Categoria
3. Boli dul,  nea -
vând prac tic adver -
sar, a câ[ tigat cu
un avans de 12 se -
cunde fa]` de al
doilea clasat. 

De altfel, într-un
clasa ment general
al tu rismelor, Mer Mer --
ce  des Benz SLKce  des Benz SLK
340340 (nu  m`rul 75)
s-a cla sat pe locul
al doilea, la dou`
mi i mi di eren]` de lo cul
întâi.

Automobil Clubul Român,
în calitate membru al Fe de -

ra]iei Internationale a Auto -
 mobilului (FIA), este Autori -

tate Sportiv` Na -
]ional` pentru auto -
mo bilism [i kar ting
(ASN) în Ro mânia.

Comisia Na]io nal`
de Auto  mobilism [i
Karting (CNAK), este
o direc]ie de spe cia -
litate în cadrul ACR al
c`rui scop este de a
reglementa, auto riza
[i a arbitra compe ti -
]iile sportive de auto -
mobilism.

n I ng .  I oan  Ing .  I oan  OLARUOLARU

Ü

Rezultatele finale ale „FIA Hill Climb Masters”„FIA Hill Climb Masters” edi]ia 2021, pot fi accesate la
https://www.acr.ro/app/uploads/2021/10/R11_2_Final_Classification_Category.pdf

motorsportACR
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CAMPIONATUL ACR CAMPIONATUL ACR 
RALLY SPRINT 2021 RALLY SPRINT 2021 

A CONTINUAT CU ETAPA AA CONTINUAT CU ETAPA A IV-AIV-A
Pe poligonul

ACR din Satu
Mare s-a desf` -
[urat, în data de
23 octombrie
2021, cea de a
IV-a etap` a
Cam  p ionatu lu i
ACR – Rally
Sprint 2021,
ajuns în acest an
la edi]ia cu nu -
m`rul 16. 

A c e a s  t `
competi]ie, care
s-a desf`[u rat pe
un timp frumos,
a fost or ganizat`
de SU CURSALASU CURSALA
ACR SATU MA ACR SATU MA --
RERE [i ClubulClubul

Sportiv AutoSportiv AutoÜ

motorsportACR
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Karting Rider’sKarting Rider’s
Satu Mare,Satu Mare, sub

egi da Automobil
Clu bului Român, în
ca litatea sa de
Auto ritate Sportiv`
Na ]io nal` în motor -
sport, recu noscuta
de c`tre Federa]ia In -
terna]ional` a Auto -
mobilului (FIA).

Aceasta etapa a
aliniat la start 40 de
concuren]i, care au
alergat câte dou`
man[e fiecare. A
fost luat în consi -
derare cel mai bun
timp realizat.

Fiind deja un eveniment cu tradi]ie în Satu
Mare, interesul a fost unul pe masura, astfel
încât s-au înscris la start concuren]i din Satu
Mare, Arad, Oradea, Cluj-Napoca, Baia Mare,
Carei [i Bistri]a.

Ultima etap` a acestui campionat va avea
loc în data de 20 noiembrie 2021, dat` la
care va avea loc [i festivitatea de premiere a
campionilor acestei edi]ii.

Etapa se va desf`[ura cu respectarea stric -
t` a tuturor m`surilor sanitare impuse de
c`tre autorit`]i.

Rezultatele etapei a 4-a Rezultatele etapei a 4-a 
a Competi]iei Rally Sprint 2021:a Competi]iei Rally Sprint 2021:

JunioriJuniori
1. Balog Dominik, Satu Mare, Honda Civic
2. Maya Alexia [tef`ni]`, Baia Sprie, Dacia

Sandero
3. David Hent, Arad, Citroën C2 VTR

FemininFeminin
1. Maya Alexia {tef`ni]`, Baia Sprie, Dacia

Sandero

DH1DH1
1. Eugen Ovidiu Savici, Arad, Renault

Megane

DH2DH2
1. Claudiu Iosef, Arad, Renault Twingo
2. Adrian Borzescu, Cluj-Napoca, Dacia

Logan 1.6
3. Lucian Panti[ ,Sânmartin, Honda Civic

AH1AH1
1. Zsolt Vajda, Satu Mare, Suzuki Swift
2. Ferenc Kui, Satu Mare, Honda CRX

AH2AH2
1. Adrian Suciu, Baia Mare, Mazda MX5
2. Ionu] Badea, Oradea, Peugeot 206
3. D`nu] Manole, Baia Mare, Renault Clio

AH3AH3
1. Florin Stecka, Satu Mare, BMW 318
2. Alin David, Satu Mare, BMW E46

OpenOpen
1. Zsolt Vajda, Satu Mare, Suzuki Swift
2. Florin Stecka, Satu Mare, BMW 318
3. Ionu] Badea, Oradea, Peugeot 206

nn David SDavid S ELETYEELETYE
Directoru l  Sucursa le i  Di rectoru l  Sucursa le i  

ACR  Satu MareACR  Satu Mare

motorsportACR

Ü
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la ACRoaspe]i

La invita]ia directorului
Sucursalei Judetene ACR
Alba, care a preluat recent
aceast` func]ie important`
din structura teritorial` a Aso -
cia]iei, Primarul Municipiului
Alba Iulia, dl. dr. ing. Gabriel
Ple[a a efectuat recent o

vizit` de lucru la aceasta im -
portant` unitate a noastr`.
Printre problemele importan -
te discutate cu acest prilej
s-au situat reducerea acci -
dentelor rutiere pe raza mu -
nicipiului resedinta de judet,
educarea conduc`torilor auto
pentru respectarea regulilor
de circula]ie, primirea elevilor
[i studentilor în rândul mem -
brilor ACR, etc.

Domnul Primar a apreciat,
în mod deosebit, baza mate -
riala [i logistic` a ACR în
jude], perfec]ionarea mana -
ge mentului sucursalei Alba
prin numirea noului consiliu

de conducere, manifestandu-
și „deschiderea de a colabora
pe diverse proiecte pe care
clubul dorește să le imple -
menteze în orașul nostru”.

De asemenea, Primarul
Munici piului Alba Iulia a
elogiat istoria celor 117 ani

de
exis ten]` a Automobil Clu -
bului Român, în care Su -
cursala ACR Alba [i-a adus o
deosebit` contribu]ie la orga -
nizarea unor mari eve -
nimente istori ce ale ACR.

nValeriu TRIFValeriu TRIF
{ef al Sucursalei ACR Alba{ef al Sucursalei ACR Alba

Primarul Municipiului Alba Iulia Primarul Municipiului Alba Iulia 
în vizit` la sucursala jude]ean` ACRîn vizit` la sucursala jude]ean` ACR
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Activitatea de inovare în sigu -
ran]a rutier` în România, pentru
ACR este o prioritate. 

De aceea ACR aduce din nou în
actualitate programul intitulat
„Carte de Salvare la Bord”, rea -
lizat în parteneriat cu Inspec to -
ratul General pentru Situa]ii de
Urgen]`.

Acest document, folosit [i în
alte ]`ri, poate s` reduc` sub -
stan]ial timpul de descarcerare al
victimelor unui accident rutier
grav, lucru vital atunci când tim -
pul conteaz` în salvarea vie]ilor
omene[ti.

Cartea de Salvare la Bord, pre -
zint` pozi]io narea airbag-urilor,
bateriei, ranfors`rilor, a ge ne -
ratoarelor de gaz, etc, infor ma]ii
foarte im portante pentru echi -
pajele care trebuie s` execute opera]iunile de
descarcerare în con di]ii de siguran]` maxim`,
atât pentru victime, cât [i pentru ace[tia.

Foarte important este [i faptul c` prezen]a
c`r]ii de salvare la bord trebuie neap`rat
semnalizat` prin aplicarea, pe parbriz, a unui

sticker care poate fi ob]inut gratuit de la orice
sucursala ACR, f`r` de care echipele de
descarcerare nu pot afla dac` la bord se afl` o
carte de salvare. Înainte de a se prezenta la
orice sucursal` ACR în vederea ob]inerii
sticker-ului pentru parbriz, automobilistul
trebuie s` descarce de pe www.csb.acr.ro,www.csb.acr.ro, [i

s` tip`reasc` color, cartea de salvare
aferent` autotu rismului personal.

Membrii ACR pot apela la oricare din
sucursalele ACR pentru a ob]ine gratuit
cartea de salvare printat` color [i
sticker-ul aferent. Pentru a beneficia de
întreaga gam` de beneficii, avantaje [i
facilit`]i puse la dispozi]ia membrilor
ACR, în deplas`rile pe arterele de
circula]ie din România [i str`in`tate,
automo bili[tii beneficiaz` de [ansa de a
deveni mem bri ai Asocia]iei, care
reprezint` un club pentru to]i [i un
prieten pentru fiecare automobilist.

Trebuie avut în vedere faptul c`
pentru unele modele, în special

Membrii ACR primesc gratuit, Membrii ACR primesc gratuit, 
prin po[t`, prin po[t`, 

Cartea de Salvare la BordCartea de Salvare la Bord

ACRfacilit`]i

Ü
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pentru cele cu o
vechime mai mare

[i f`r` airbag-uri, nu au
fost întoc mite car]i de
salvare la bord de
c`tre con structorii de
automobile. 

De a se  menea, pen -
tru mo de lele Dacia
pro duse pân` în anul
2004, precum [i m`r -
cile Daewoo [i Rover
con structorii nu au
creat c`r]i de salvare.

nn Redac] iaRedac] ia

Ü

Deta l i i  se  pot  ob] ine la  toate sucursa le le  ACR,  Deta l i i  se  pot  ob] ine la  toate sucursa le le  ACR,  
pe pe www.csb .acr . rowww.csb .acr . ro ,  pe e-mai l  la  ,  pe e-mai l  la  a larmcenter@acr . roa larmcenter@acr . ro
sau apelând ca l l  center -u l  ACR la  nr .  021 222 22 22sau apelând ca l l  center -u l  ACR la  nr .  021 222 22 22

N i m i c  n u  e s t e  m a i  i m p o r t a n t  d e c â t  s a l v a r e a  v i e ] i i !N i m i c  n u  e s t e  m a i  i m p o r t a n t  d e c â t  s a l v a r e a  v i e ] i i !

ACRfacilit`]i
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v` informeaz`ACR

În perioada 1 noiembrie –
1 aprilie, pe tot teritoriul
Bosniei Herzegovina fiecare
autovehicul trebuie s` fie
echipat de iarn`. Sunt excep -
tate de la aceast` prevedere
motocicletele (categoria L) [i
tractoarele (categoriile C si T).

Echiparea autovehicului pen -
tru iarn` se poate face în
modurile urm`toare:
n Echiparea cu anvelope

de iarn` (MS, M&S, Snow
Winter, etc.) pentru cele patru
ro]i.
n Anvelope de iarn` (MS,

M&S, Snow Winter, etc.) pe
ro]ile motoare plus lan]uri
antiderapante sau alte dis -
pozitive care asigur` cre[ -
terea trac]iunii, pe cel pu]in
dou` ro]i motrice
n Anvelope de var`, cu o

adâncime minim` a benzii de
rulare de 4 mm, pe toate
ro]ile, [i lan]uri antiderapante
sau alte dispozitive care a -

sigur` cre[terea trac]iunii, pe
cel pu]in dou` ro]i motrice.
n Pentru vehiculele grele

nu mai este necesar` dotarea
cu sac de nisip [i lopat`.
n Pentru nerespectarea

acestor prevederi, se aplic`
amenzi în valoare de 20 Euro
(40 KM).

nn R E D A C } I AR E D A C } I A

CONDICONDI}} II DE C~L~TORIE PE TIMPII DE C~L~TORIE PE TIMP
DE IARN~ ÎN BOSNIA HERZEGOVINADE IARN~ ÎN BOSNIA HERZEGOVINA



\nsemnat`pierdere

Inginerul Gheorghe Vasiliu a condus mul]i
ani compartimentul investi]ii al Centralei ACR
[i apoi Sucursala ACR a Municipiului Bu -
cure[ti, dar acum nu mai este printre noi. 

La 88 de ani [i înc` unul, dup` o vreme în -
delungat` cu statut de pensionar, îns` activ
fizic [i intelectual în slujba Automobil Clubului
Român, Gheorghe Vasiliu a închis ochii de -
finitiv pentru familia sa, pentru fo[tii s`i colegi
din sucursala ACR Bucure[ti, pentru membrii
ACR, c`rora le-a fost o via]` ca mentor pro -
fesional [i moral. 

A dat doar pu]ine semne de oboseal` în
ultimele sale luni de via]` participând la cele
mai multe evenimente organizate cu membrii
ACR din Capital`. Dobândise o energie fizic` [i
o în]elepciune „de baci” cu care î[i încânta
colegii [i colaboratorii.

Inginerul Gheor -
ghe Vasiliu n-a aver ti -
zat pe nimeni din fa -
milie [i nici de la ACR
c`-i scad treptat for]a
fizic` [i per for man]a
intelectual`. În luna
oc tombrie 2021, un
apropiat suflete[te al
familiei, într-o dimi -
nea ]`, a comunicat Su -
cur salei Bucure[ti c`
„acesta a închis ochii
de finitiv. Pur [i sim -
plu!”.

Suntem ului]i de
sfâr [itul s`u surprinz` tor.

Îi vom p`stra o vie
amintire!

Odihneasc`-se în
pace!
nn Biroul de Pres`Biroul de Pres`

ACRACR

Colegul nostru, Gheorghe Vasiliu,Colegul nostru, Gheorghe Vasiliu,
A fost, dar nu mai este!A fost, dar nu mai este!
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AUTOMOBIL CLUBUL ROMÂN
Al`turi de automobili[ti de 117 aniAl`turi de automobili[ti de 117 ani

B E N E F I C I I  { I  F A C I L I T ~ } I  
P E N T R U M E M B R I I  A C R

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`
m Licen]e sportive auto interna]ionale

* 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 


