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Nu sunt un antivaccinist, am făcut
ambele doze de vaccin, dar nu am iubit
această pandemie, care, iată, a omorât
milioane de oameni. 

Chiar dacă în secolul trecut credeam
că automobilul va mai bucura omenirea
încă cel puțin un secol, iată că a apărut
această nenorocită de pandemie, Covid
-19, care a lovit din plin și “Zeul Auto -
mobil” al secolului XX. 

În anul 2021, industria auto s-a con -
fruntat cu o mare problemă privind criza
semiconductorilor și a cipurilor din in -
dustria respectivă, criză care a con tinuat
și în acest an.

Dacă luăm în considerare că în Eu -
ropa înmatriculările de automobile noi în
anul 2021 au avut o scădere de doar
1,5%, iar în România scăderea a fost de
4%, rezulta că pandemia, indusă sau
naturală, a făcut serioase ravagii pe
mapamond, dar a fost profitabilă pentru
o mână de oameni. 

Deja, de la jumătatea anului trecut,

companiile producătoare de automobile,
au început să amâne clienții, deoarece
criza semiconductorilor își făcea simțită
prezența, nu numai în Europa, ci la nivel
mondial. Termenul de livrare al autotu -
rismelor a ajuns chiar la un an pentru
anumite modele. 

Acest aspect a condus la creșterea
pieței de automobile rulate, pentru că
nimeni nu dorește să aștepte pentru un
automobil nou cu lunile. Dar, ce să vezi?
Prețurile la automobilele second-hand
au explodat, pentru că cererea în piață a
fost foarte mare și nu prea ai ce să alegi.

Piața automobilelor second-hand tran -
zacționate în 2021 a fost în creștere față
de 2020 cu circa 3,74%, fiind înma tri -
culate anul trecut aproape 400.000 de
autovehicule.

Referitor la cumpărarea de automobile
noi în România, cea mai populară marcă
rămâne, fără îndoială, Dacia, urmată de
Hyundai, Toyota, Volkswagen, Ford, Re -
nault, etc. 

P a n d e m i a  P a n d e m i a  
[ i  a u t o m o b i l u l[ i  a u t o m o b i l u l
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Datele se schimbă când vine vorba
de automobilele second-hand aduse din
import. Făcând un top, românul preferă
Volks wagen, Audi, BMW, Ford, Opel,
etc.

Anul 2022 nu ne rezervă nimic în -
crezător pentru cumpărarea de
automobile noi. 

Dacă în urmă cu doi ani puteam găsi
automobile cu discount-uri de până la
20%, acum au ajuns la valori simbolice
de doar 3 – 4 %. Scumpirile sunt evi -
dente la automobilele noi dacă te uiți pe
site-urile dealerilor auto. 

Dacă în ultimii zeci de ani se pro -
duceau automobile noi la supra capa -
citate, acum, datorită pandemiei de
coronavirus, lipsei semiconductorilor,
creșterii prețului materiei prime (mai
ales a cuprului și aluminiului), creșterii
prețului energiei electrice și a gazelor,
cumpărătorii se mai gândesc la achizi -
ționarea unui automobil nou. 

Cea mai mare criză există în domeniul
transporturilor rutiere de marfă, de -
oarece flota de automobile a marilor
companii se schimbă la câțiva ani de
zile, datorita uzurii acestora.

Și mai este ceva! 
Dacă piața auto a automobilelor elec -

trice din Europa este una bună în acest
moment, să fiți siguri ca situația se va
putea schimba. 

În studenția mea, un profesor deo -
sebit, fost inginer șef la Fabrica de
avioane din Brașov, înainte de anul
1944, Radu Mărdărescu, a afirmat ca
auto mobilul electric ar putea să înlo -
cuiască automobilul cu motoare cu
ardere internă, dar generația noastră nu

va vedea acest tip de automobil în
fabricație de serie, din considerente
economico-financiare, al concurenței, al
existenței combustibililor fosili pe mapa -
mond și un alt aspect, al existenței
milioanelor de stații de combustibili
auto, care să se transforme în stații de
încărcat baterii de acumulatoare.

După opinia mea, chiar dacă
automobilul electric este preferat din
punct de vedere al poluării mediului
ambiant, cred că ar fi de preferat ca
decidenții politici să solicite tehnicienilor
depoluarea actualelor automobile, deoa -
rece cele electrice au și ele destule
inconveniente în exploatare.

Acestă concurență între automobilul
cu motor cu ardere interna și auto -
mobilul cu energie electrică va consuma
mult timp și rezultatul final va fi incert.

Așadar, putem fi optimiști, pandemia
totuși se va termina, iar dacă decidenții
politici mondiali vor face o analiză
pertinentă, cu respectarea obiectivului
privind reducerea emisiilor de carbon și
vor chema la masa deciziilor adevarații
tehnicieni ai circulației automobilistice,
respectând drepturile cetățenilor față de
folosirea automobilului în viața și activi -
tatea lor profesională, atunci automo -
bilul poate ieși învingător!

Poate într-o bună zi vom vedea și un
Congres mondial al automobilului!

n n Constantin NICULESCUConstantin NICULESCU
Președintele Președintele 

Automobil Clubului RomânAutomobil Clubului Român

Ü
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Interviu, în premieră, Interviu, în premieră, 
cu noul Președinte al FIA cu noul Președinte al FIA 
Mohammed Ben SulayemMohammed Ben Sulayem

Domnule Președinte, în primul rând vă
felicităm, din nou, pentru recenta dum -
nea voastră alegere ca Președinte al FIA,
fapt care a constituit o premieră în istoria
orga nizației: sunteți primul președinte al
unui Automobil Club Național care
devine Preșe dintele FIA, prin votul clu -
burilor auto mobilistice din întreaga lume. 

Suntem convinși că experiența dum -
nea  voastră va constitui o garanție a
rolului FIA în dezvoltarea automo -
bilismului. Am dori ca în următoarea
ediție a revistei clubului nostru –
”Autoturism””Autoturism”, să vă prezentăm pe
dumneavoastră și programul dumnea -
voastră și, în acest sens, dorim să vă
adresăm câteva întrebări.

1.  Ca Președinte nou ales al FIA, am dori
să aflăm de la Dvs., care sunt obiec tivele
imediate, dar și pe termen mediu, cât și lung
în ceea ce privește dezvoltarea FIA?

“Îmi doresc să fac din FIA principala“Îmi doresc să fac din FIA principala
voce în ceea ce privește sportul cuvoce în ceea ce privește sportul cu
motor și mo bilitatea din întreaga lume. motor și mo bilitatea din întreaga lume. 

Pentru aceasta, avem nevoie săPentru aceasta, avem nevoie să
redefinim federația noastră printr-oredefinim federația noastră printr-o
conducere îmbu nătățită, prin transpa conducere îmbu nătățită, prin transpa --
rență și stabilitate finan ciară, axată perență și stabilitate finan ciară, axată pe
dezvoltare, tehnologii suste nabile, ino dezvoltare, tehnologii suste nabile, ino --
vație digitală și capacitatea noas tră devație digitală și capacitatea noas tră de
lobby la nivel mondial.”lobby la nivel mondial.”

2. Sunteți cunoscut ca o persoană cu o
vastă experiență în automobilism, atât ca
pilot, cât și ca manager de Automobil Club
Național. Viitorul automobilismului depinde

de implicarea membrilor atât în motorsport,
cât și în mobilitate, activități de bază ale
Automobil Cluburilor Naționale. Cum vedeți
implicarea acestora într-o dezvoltare suste -
nabilă a motorsportului și a mobilității auto -
mobilistice?

“Sunt convins că toate cluburile“Sunt convins că toate cluburile
noastre membre trebuie să se afle înnoastre membre trebuie să se afle în
mijlocul pro ceselor decizionale. Pemijlocul pro ceselor decizionale. Pe
parcursul man datului meu, voi puneparcursul man datului meu, voi pune
accent pe rolul cheie al acestora înaccent pe rolul cheie al acestora în
promovarea atât a motor sportului cât șipromovarea atât a motor sportului cât și
a mobilității sustenabile.”a mobilității sustenabile.”

3. În majoritatea țărilor, autoritățile guver -
namentale se implică mai mult în sprijinirea
disciplinelor sportive având legatură cu
performanțele fizice umane, pe care le și
subordonează, prin diverse federații, iar
motorsportul, care reprezintă un mod practic
de reducere a accidentelor rutiere, nu are
suportul necesar unei dezvoltări sustenabile.

Printre planurile dumneavoastră viitoare
luați în considerare implicarea FIA în cola -
borarea cu guvernele, pentru o mai bună

Ü

interviul momentului
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conlucrare cu Automobil Cluburile Naționale
în vederea dezvoltării și sprijinirii motor -
sportului și a sigurantei rutiere?

”Colaborarea cu autoritățile guverna ”Colaborarea cu autoritățile guverna --
mentale este evident crucială în dezvol mentale este evident crucială în dezvol --
tarea activităților noastre. tarea activităților noastre. 

Încă de la înființare, în special prinÎncă de la înființare, în special prin
intermediul membrilor săi, FIA a făcutintermediul membrilor săi, FIA a făcut
întotdeauna tot ce i-a stat în putințăîntotdeauna tot ce i-a stat în putință
pentru a co labora în mod inteligent cupentru a co labora în mod inteligent cu
autoritățile în vederea promovării mo autoritățile în vederea promovării mo --
torsportului și a mobilității și va continuatorsportului și a mobilității și va continua
în aceeași notă. Ați menționat siguranțaîn aceeași notă. Ați menționat siguranța
rutieră, iar aceasta este cu adevarat orutieră, iar aceasta este cu adevarat o
provocare pe care nu o putem depășiprovocare pe care nu o putem depăși
fără ajutorul autorităților naționale șifără ajutorul autorităților naționale și
locale. Mă folosesc de această ocazielocale. Mă folosesc de această ocazie
să-mi exprim aprecierea față de con să-mi exprim aprecierea față de con --
tribuția exemplară a ACR în Româniatribuția exemplară a ACR în România
sub conducerea Președintelui Constan sub conducerea Președintelui Constan --
tin NICULESCU”tin NICULESCU”

4. Mobilitatea automobilistică este un
atribut statutar al FIA și care, în prezent, se
află într-o expectativă dăunătoare. În
perioade trecute au existat produse
speciale, cum ar fi scrisorile de credit,
carnetele de camping internațional, carnetul
de turist, facilități la aprovizionarea cu
combustibili auto la marile concerne
internaționale, protocoale multilaterale de
ajutor oferit în călătoriile automobiliștilor și
alte asemenea, care după fuziunea AIT cu
FIA, au dispărut, fapt care a contribuit la
scăderea numărului de membri persoane
fizice.  

Credeți că ar fi necesar ca FIA, prin struc -
tura sa centrală, să determine măsuri care
să asigure automobiliștilor o mai mare
siguranță în deplasările lor și chiar o soli -
daritate automobilistică cu efecte deo sebite
în plan economico-financiar pentru automo -
biliști, care astfel vor avea interesul de a
deveni membri FIA?

“Mobilitatea este unul dintre cei doi“Mobilitatea este unul dintre cei doi
stâlpi ai FIA Rolul federației este acelastâlpi ai FIA Rolul federației este acela
de a susține cluburile membre înde a susține cluburile membre în
vederea asigu rarii unei mobilitati sigure,vederea asigu rarii unei mobilitati sigure,

sustenabile și accesibile tuturor. Pentrusustenabile și accesibile tuturor. Pentru
a-si indeplinia-si indeplini misiunea, FIA impreuna cumisiunea, FIA impreuna cu
birourile sale regionale realizeazăbirourile sale regionale realizează
cercetări bazate pe situații reale șicercetări bazate pe situații reale și
coordonează politicile necesare îmbu coordonează politicile necesare îmbu --
nătățirii mobilității la nivel local. nătățirii mobilității la nivel local. 

Programul FIA pentru granturi deProgramul FIA pentru granturi de
sigu ranță rutieră (sigu ranță rutieră (FIA Road SafetyFIA Road Safety
Grant ProgrammeGrant Programme ) a susținut deja pes ) a susținut deja pes --
te 350 de inițiative inovative din aproa te 350 de inițiative inovative din aproa --
pe 100 de țări.”pe 100 de țări.”

5. Cluburile Automobilistice Naționale,
membre ale FIA, fondatoare ale Asociației
Inter naționale a Automobil Cluburilor Re -
cunoscute (AIACR) în urmă cu 118 ani, sunt
astăzi afectate de diversele crize interna -
ționale, de politicile sectoriale ale guver -
nelor, de agresarea continuă a auto mo -
biliștilor prin impozite și taxe și de lipsa
investițiilor în infrastructura rutieră, în unele
țări. 

Mai mult, activitatea cluburilor naționale
este îngreunată de diverse activități co -
merciale, uneori fiind vorba de o concurență
neloială, axată exclusiv pe generarea de
profituri, și nu pe apărarea intereselor auto -
mobiliștilor si dezvoltarea automo bi lismului
în general. 

Cum poate contribui FIA mai mult pentru a
sprijini Cluburile Auto mo bilistice Naționale
pentru asigurarea inte resului specific al
membrilor lor, automo biliști - persoane
fizice, care sunt implicit membri ai FIA?

“Reprezentând peste 172 de cluburi“Reprezentând peste 172 de cluburi
de mobilitate și 80 de milioane de utili de mobilitate și 80 de milioane de utili --
zatori ai drumurilor, FIA pune la dispo zatori ai drumurilor, FIA pune la dispo --
ziție o rețea în care cluburile pot învățaziție o rețea în care cluburile pot învăța
unul de la altul, se inspiră și promo unul de la altul, se inspiră și promo --
vează programe și inițiative comunevează programe și inițiative comune
pentru a atrage și menține membrii. pentru a atrage și menține membrii. 

Universitatea FIA, de exemplu, are caUniversitatea FIA, de exemplu, are ca
scop întărirea organizațiilor membrescop întărirea organizațiilor membre
prin cultivarea cunoașterii și a abili tă prin cultivarea cunoașterii și a abili tă --
ților de conducere. Aceasta duce în finalților de conducere. Aceasta duce în final
la protejarea drepturilor și intereselorla protejarea drepturilor și intereselor
consumatorilor”.consumatorilor”.

6. Automobil Clubul Român, fondat în anul

interviul momentului
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1904, Membru al FIA din anul 1905, este,
astăzi, un club cu un patrimoniu deosebit

și cu o dezvoltare corespunzătoare la nivelul
secolului XXI. 

Ați dori să adresați câteva cuvinte mem -
brilor noștri, care au empatizat cu Dum -
neavoastră de-a lungul campaniei pentru
Președinția FIA?

“Dați-mi voie să salut angajamentul de“Dați-mi voie să salut angajamentul de
durată al ACR atât față de sportuldurată al ACR atât față de sportul
automobilistic cât și față de mobilitate șiautomobilistic cât și față de mobilitate și
să vă mulțumesc pentru susținereasă vă mulțumesc pentru susținerea
voastră. voastră. 

După cum știți deja,  convingerea meaDupă cum știți deja,  convingerea mea
este că FIA este mai puternică cueste că FIA este mai puternică cu
membri ca voi (ACR). membri ca voi (ACR). 

În următorii patru ani, vom lucra laÎn următorii patru ani, vom lucra la
întărirea colaborării noastre pentru aîntărirea colaborării noastre pentru a
face familia noastră mult mai puternicăface familia noastră mult mai puternică
și eficientă.”și eficientă.”

Interviu realizat deInterviu realizat de

nn Prof. Univ. Dr. Corina Slaff,Prof. Univ. Dr. Corina Slaff,
Prim Vicepreședinte -Prim Vicepreședinte -

Director General al ACRDirector General al ACR

Ü

interviul momentului
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Recent, Federația Internațională a Au -
to mo bilului (FIA) a publicat comisiile
mondiale pentru sport și mobilitate. 

Automobil Clubul Român, în calitatea
sa de Autoritate Sportivă Națională
(A.S.N.) pentru sportul automobilistic din
România, are reprezentanți în mai multe
comisii mondiale.

Astfel, Federația Internațională a Auto -
mobilului a aprobat candidaturile repre -
zen tanților Automobil Clubului Român
pentru un nou mandat în urmă toarele co -
misii sportive mondiale:

Comisia Mondială pentru Mediu Comisia Mondială pentru Mediu 
și Sustenabilitateși Sustenabilitate
– Prof. Univ. Dr. Corina SLAFF– Prof. Univ. Dr. Corina SLAFF

Comisia Mondială MedicalăComisia Mondială Medicală
– Dr. Leonard GRECESCU– Dr. Leonard GRECESCU

Comisia Mondială pentru Comisia Mondială pentru 
Voluntari și OficialiVoluntari și Oficiali
– Dr. ing. Alin DROSU– Dr. ing. Alin DROSU

Reconfirmarea reprezentanților ACR în

comisiile de specialitate ale FIA vine ca o
recunoaștere a contribuției și expe rienței
pe care clubul nostru le-a dovedit ca
membru activ al FIA, încă din anul 1905.

Automobil Clubul Român, organizație
ne guvernamentală fondată la 5 aprilie
1904, recunoscută de Statul Român prin
Legea nr. 872/1909, membru al FIA din
anul 1905, este Autoritate Sportivă Națio -
nală (ASN) pentru sportul automobilistic
și de karting din România. 

În calitatea sa de ASN pentru Romania,
ACR are drept obiectiv reglementarea
sportului automobilistic și de karting,
precum și monitorizarea siguranței com -
petițiilor. 

Ca membru al FIA, ACR imple men -
tează inițiative de dezvoltare a motor -
sportului din România, la nivel grassroots
și de implementare a măsurilor de sigu 

REPREZENTANȚII ACRREPREZENTANȚII ACR
RECONFIRMAȚI RECONFIRMAȚI 

ÎN COMISIILE SPORTIVEÎN COMISIILE SPORTIVE
MONDIALE ALE FIAMONDIALE ALE FIA

recunoaștere internațională

-
ranță, astfel încât motorsportul să devină
un sport accesibil tuturor participanților.

n  Dr. In g .  A l i n  D R O SU
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Automobil Clubul Român înseamnă,
privind în timpul istoric, un patrimoniu de
suflet și de fidelitate. 

Structurată în toate regiunile și zonele
țării, Asociația noastră se bucură de un
patrimoniu imens, care s-a transmis,
îmbo gățit și înnobilat mereu, mai multor
generații de membri. 

Generațiile de salariați ai Automobil
Clubului Român au cultivat spiritul de a
merge mai departe, chiar și în momente
de cumpănă ale existenței sale. 

Sucursalele Automobil Clubului Român
reprezintă structurile de bază prin care
asociația comunică permanent cu mem -
brii săi aflați în județele țării și prin care
se asigură pachetul de beneficii, avantaje
și facilități puse la dispoziția acestora. 

După anul 1965, odată cu reorgani za -
rea teritoriului din punct de vedere al
administrației locale, a avut loc un amplu
proces de înființare a sucursalelor Jude -
țene ACR, printr-un amplu proces investi -
țional pentru construcția de sedii, stații de
asistență tehnică, autovehicule destinate
asistenței rutiere, etc.

În acest număr al Revistei ”Auto ”Auto --
tur ism” tur ism” ne-am propus să evidențiem
Sucursala ACR Botoșani. 

Poate mulți ne imaginăm că Sucursala
ACR Botoșani se află la polul opus al
performanței, dar, de mai bine de 30 de
ani, aceasta s-a aflat în topul sucursaleor
perfomante ale ACR și continuă să fie. 

De ce? Pentru că a avut întotdeauna un
plan managerial bine definit. 

Din 1989, de când regretatul nostru
coleg a preluat conducerea Sucursalei
Bo to șani, acesta a știut că membri sunt
principalul capital al asociației și o bună
relație profesională cu aceștia nu poate
conduce decât la lucruri bune.

Astăzi sucursala este condusă de Cris -
tian Ghițun, care duce mai departe
tradiția sucursalei și bunei organizări.
Sucursala Botoșani deține un patrimoniu
bogat. 

Sediul Sucursalei Botoșani se află în
centrul orașului, str. Piața Revoluției nr.
13, dispunând de încăperi generoase,
unde membrii ACR se pot simți con -
fortabil. 

Sediul sucursalei a fost mo -
der  nizat în urmă cu câțiva ani,
oferind condiții bune de lucru
salariaților acesteia, iar membri
ACR se simt ca acasă. 

Pe strada Pacea nr. 49 se
află Stația de Asistență Tehnică
din Municipiul Botoșani, unde
mem brii pot găsi rezolvarea la
problemele tehnice ale auto -
mobilului. 

De asemenea, langă atelier
se află Poligonul Auto al Sucur -
salei Botoșani, unde, de-a

Ü

infrastructura naţională

Sucursala ACR Botoșani, Sucursala ACR Botoșani, 
un simbol al performanțeiun simbol al performanței
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lungul timpului, pa -
sionații de automo -
bilis m s-au bucurat de
diverse activități spe -
cifice: concursuri au -
tomo  bilistice, poli gon
pentru școala de șo -
feri, târguri și expo -
ziții auto, etc. 

În orașul Dorohoi se
află încă o stație de
asistență tehnică, iar
în centrul aces tei
urbe se găsește și
agenția orășe nească.

Sucursala ACR Bo -
toșani a organizat,
între anii 1993 - 2003, împreună cu In -
spectoratul Școlar Județean, edițiile fina -
le ale concursului ”Educație Rutieră –”Educație Rutieră –
Educație pentru Viață”Educație pentru Viață” . 

Tot sub auspiciile sucursalei au fost
organizate diverse evenimente, între care
poate fi remarcat și Concursul interna Concursul interna --
ț ional Transcarpatica Raidțional Transcarpatica Raid – 1992.

Între membrii ACR sau susținători ai

activităților de asociație, de-a lungul
timpului pot fi remarcate următoarele
persoane: Baltă Mihai, Ivan Dumitru,
Ștefan Constantin, Ghițun Dumitru, Nuțu
Haralambie, Banacovschi Constantin,
Ham burda Mihai, Clocotici Doina, Sumă -
nariu Anton, Avram Gheorghe, Zavidei
Teodor, Ștefan Baban, Ioan Huțu, Pe -
trariu Iuliana, Melinte Petru etc.

Efortul Su cursa -
lei ACR Botoșani
pe linia îmbogățirii
pachetului de be -
neficii și facilități la
nivelul perfor man -
țelor clu burilor
euro pene, a con -
dus la creșterea
nu mă rului de
membri care au
aderat la sistemul
nostru de valori
automobilistice.

n n Dr Ilie GabraDr Ilie Gabra

infrastructura națională
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” Ș O F E R I ”  ” Ș O F E R I ”  
P E  B A N D Ă  R U L A N T ĂP E  B A N D Ă  R U L A N T Ă

De ani buni, unele școli de
șoferi din România au drept
scop doar promovarea exa -
menului de către viitorii con -
ducători auto, iar educația
rutieră, conducerea preven -
tivă și conduita viitorului șofer
au rămas pe ultimul plan. 

La anumite școli de șoferi
din România, la ora actuală,
primează banul, neinteresând
pe nimeni de felul cum se va
comporta viitorul șofer când
va obține permisul de con -
ducere. 

Infrastructura rutieră pre ca -
ră din țara noastră și aspectul
expus mai sus plasează Ro -
mânia pe primul loc din Uni -
unea Europeană la acci den -
tele rutiere soldate cu decese. 

Despre instructorii auto
buni se duce vorba ca şi des -

pre medici ori avocați. 

Există încă şcoli auto “de
buzunar”, cu sedii în apar -
tament, „în bucătărie“, sau
prin cine ştie ce baracă sau
hală dezafectată, la margine
de cartier. Nu mai vorbim că
scot cursanții direct pe șosea,
încă de la primele ore de
conducere, acestea făcând
”economie” din banii elevului
fără să îi ducă într-un poligon
auto mai întâi (pentru că nu
dețin așa ceva). 

Fac orele de practică pe
jumătate, iar cunoscuta aluzie
„mai dă şi dum neata ceva în
plus pentru ben zină!“ a de -
venit virală. 

Un exemplu concludent de
cât de bine sunt pregătiți
anumiți șoferi din România, il
reprezinta clipul video care
circulă pe rețelele de socia -
lizare de două luni. 

Un așa-zis șofer, își ”con -
ducea” au to mobilul de pe
bancheta din spate. Ba mai
mult, chiar el își filma ”gro -
zăvia”, spunând că auto mo -
bilul său merge singur, având
proptită în volan o sticlă cu
apă. 

Până la urmă, totul s-a
terminat cu ieșirea în decor a
automobilului. A fost doar un

pas până la o adevărată
tragedie... 

Dar, oare, numai școlile de
șoferi sunt de vină pentru
derapajele unor astfel de
indivizi? 

Oare testul psihologic care
se efectuează înainte de exa -
men se face într-un mod
cores punzător?

Putem spune, cu mândrie,
că la Școala de șoferi ACR,
au fost instruiți și au obținut
permisul de conducere auto,
de-a lungul timpului, sute de
mii de candidați. 

În cadrul sucursalelor ACR
se predau cursuri teoretice și
practice de învățare a
conducerii auto mobilului ca la
carte, urmărindu-se perfec -
ționarea și pregătirea în

[coala de [oferi ACR
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vederea obținerii per mi -
sului de conducere cate -

goria ”B”, cu autoturisme din

dotarea  ACR. 
Școala noastra de șoferi se

numără printre cele cu o pro -

movabilitate mare la exa -
menul auto.

Putem să-i asigurăm, pe toţi
viitorii elevi ai Şcolii ACR că,
după absolvire, vor fi, nu doar
foarte multumiţi, dar şi exce -
lenţi conducători auto pe
drumurile publice din Ro mâ -
nia şi străinătate, iar misiunea
noastră la Școala de Șoferi
ACR este de a-i învăța tinerii
cursanți cum să prevină si -
tuațiile neplăcute și peri -
culoase pentru toți paticipanții
la traficul rutier, dar și să aibă
o conduită preventivă adec -
vată!

nn Ing. Florin JUMUGĂIng. Florin JUMUGĂ

Ü

[coala de [oferi ACR
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competiții pe mapamond

ECHIPAJE ROMÂNEȘTI ECHIPAJE ROMÂNEȘTI 
LA FINAL LA FINAL 
DAKAR DAKAR 
RALLY 2022RALLY 2022

Competiția, care a avut loc în Arabia
Saudită, a început pe data de 1 ianuarie 2022
în localitatea Ha’il și s-a terminat la Jeddah pe
14 ianuarie. 

Autovehiculele de concurs înscrise la
start au parcurs un traseu de 8375 km, din
care 4258 Km au fost probe speciale.

Echipajul românesc format din Mihai Ban
și Ion Cătălin Ștefan (Cheloo), cu numărul de
concurs 289, au concurat cu un Hummer H3
(motor Toyota). 

Mihai Ban a debutat acum 10 ani ca pilot
de Quad, însă, în ultimii ani a trecut la
automobile din grupa T2 și T1 unde a concurat
cu succes. Copilotul său, Ion Cătălin Ștefan
(Cheloo) a debutat în competiții Off road, din
2020 fiind partenerul lui Mihai Ban.

Începutul a fost greu cu probleme în
proba 1b1b unde au acumulat o penalizare
(proba în care toți piloții au luat penalizare, cu
excepția câștigătorului Nasser Al-Attiyah și a
lui Sebastian Loeb care a fost în spatele lui

Nasser Al-Attiyah). 
După această probă 1b Mihai Ban a

reușit să procure 10 anvelope soft chiar de la
Nasser Al-Attiyah, comportamentul mașinii pe
nisip schimbându-se radical, iar evoluția lor la
etapele următoare fiind din ce în ce mai bună.

Echipajul a terminat pe locul 54 la clasa
auto, câștigată de Nasser Al-Attiyah din 89
automobile care au terminat, și locul 26 la cla -
sa T1.1. După acest Dakar 2022, numărul de
start pentru Mihai Ban/Ion Cătălin Ștefan va
avansa la grupa 25X de la grupa 28X (289).

După mai bine de un deceniu, România aDupă mai bine de un deceniu, România a
aliniat, din nou, la startul celei de a 44-a edițiialiniat, din nou, la startul celei de a 44-a ediții
Dakar Rally (cea mai prestigiosă competiție deDakar Rally (cea mai prestigiosă competiție de
Rally Raid din lume), echipaje românești laRally Raid din lume), echipaje românești la
categoria “Automobile“ și un echipaj mixt ita categoria “Automobile“ și un echipaj mixt ita --
liano-român la categoria “Camioane”liano-român la categoria “Camioane”

Ü
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Al doilea echipaj românesc,
Iacob Ilie Buhai Hotea/Tudor

Tur dean, număr de con curs 287, a
concurat cu o Toyota Hilux. 

Iacob Ilie Buhai Hotea a parti -
cipat la multe competiții 4×4, cea
mai cunoscută fiind “Africa Raid”. 

Tudor Turdean este la bază
pilot “moto enduro“ cu o bună ex pe -
riență în navigație. Echipajul a
terminat competiția pe locul 56 la
clasa auto și locul 28 la clasa T1.1.

Aceste două echipaje au fost
susținute tehnic de camionul de
asistență “Transilvania Rally RIA
Team” cu doi mecanici din Cehia și
unul din Spania. 

Acest camion a transportat și materiale
pen tru veteranul Dakar-ului la categoria
“Moto”, Emanuel Gyenes, luând startul pentru
a 12-a oară în prestigioasa competiție și care
a terminat pe locul 40 la categoria moto și locul
4 la clasa Malle Moto – Original by Motul, clasă
fără asistență tehnică externă,
pilotul fiind și mecanic.

Un alt echipaj, de data aceasta
mixt ita liano-român, format din Ce -
zare Ric kler del Mare și Dragoș
Buran, număr de concurs 547, a
concurat pe un camion Iveco. 

Dragos Buran a fost la a treia
participare în competiția Dakar, rolul
principal al camionului fiind asi -
gurarea asistenței tehnice în traseu
pentru membrii echipei italiene dar și

asistența de urgenta pentru alte echipaje cu
contract întâlnite în traseu cu probleme. 

Dragoș Buran, veteran deja al Dakarului,
a ajutat mult cu sfaturi importante acumulate
din experiența sa la etapele anterioare, cele
doua echipaje românești de la clasa auto .

Automobil Clubul Român, în calitatea sa
de Autoritate Sportivă Națională pentru auto -
mobilismul și kartingul sportiv din România, a
emis licențele internaționale pentru sportivii
participanți la această prestigioasă competiție
și a asigurat suportul tehnic inițial și în timpul
competiției de către Comisia Națională de
Auto mobilism și Karting, prin dl ing. Marius
Stoean .

nn Ing.  Ioan OLARUIng.  Ioan OLARU

Ü
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Sezonul recent încheiat a fost marcat
de succese importante pentru deținătorii licen -
țelor internaționale de circuit emise de către
Automobil Clubul Român. 

Rezultatele obținute confirmă astfel
progresul românilor în cadrul celei mai vizibile
ramuri a sporturilor cu motor de pe planetă.

Răzvan Umbrărescu – locul alRăzvan Umbrărescu – locul al
șaptelea în GT World Challenge Europeșaptelea în GT World Challenge Europe
Sprint CupSprint Cup

Încheierea sprijinului uzinei Bentley în

arena modelelor de categorie GT3 a deter -
minat mutarea lui Răzvan Umbrărescu într-o
echipă de top din tabăra Mercedes, AKKA

ASP, alături de Jules Gounon. 
Cei doi s-au regăsit în zona punctelor la

fiecare etapă din cea mai dificilă arenă de
sprint (GT World Challenge Europe). 

Un prim podium a venit cu șansă în
ultimul tur la Brands Hatch, acesta fiind urmat
de fantasticul loc secund din finala de la
Valencia. 

Clasarea finală a echipajului reprezintă
un rezultat de referință pentru motorsportul
românesc, iar Umbrărescu a mai lăsat o impre -
sie foarte bună și prin debutul său în cursa de
24 de ore de la Spa-Francorchamps.

Willi Motorsport by Ebimotors –Willi Motorsport by Ebimotors –
campioni 24h Series la categoria 991campioni 24h Series la categoria 991

Willi Motorsport a revenit după doi ani
de pauză în 24h Series, de această dată printr-

o asociere cu puternica echipă italiană Ebi -
motors, care are la activ inclusiv o prezență la
Le Mans. 

Sergiu Nicolae, Fabrizio Broggi (ambii
cu licențe românești) și Sabino de Castro au
pornit la drum cu modelul Porsche 911 GT3
Cup (991.2) printr-o victorie la Mugello (12h),
urmată de un weekend mai problematic la

REPERELE INTERNAȚIONALE
ALE PILOȚILOR ROMÂNI

DE CIRCUIT ÎN 2021

Ü
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Hockenheim (12h). 
Cei trei au recidivat, cucerind Barcelona

(24h) la al treilea asalt, apoi au decis să-și
joace cartea la titlu în ultimele două curse ale
anului (Hungaroring 12h și Sebring 24h), în
care victoriile la clasă au putut fi privite ca o
formalitate, însă clasările la general au fost
remarcabile și totul a funcționat perfect pentru
ei. Eroic a fost și faptul că doar acest echipaj
și-a asumat parcurgerea întrecerii din Florida
cu doar trei piloți.

În același weekend de mai de la
Hockenheim, Sergiu Nicolae nu a fost singurul
român nemulțumit. 

Campion en-titre în GT&Prototype
Challenge, Alex Cascatău revenea alături de
Alain Berg pentru a-și apăra titlul, însă un grav
accident al pilotului din Luxemburg a

compromis întregul parcurs, în care a mai
urcat pe podium doar o dată, la Zolder. 

Constănțeanul s-a reorientat pe teste în
vederea pasului următor, reprezentat de
categoria LMP3, adunând kilometri importanți

cu prototipurile Ligier (BHK Motorsport) și
Duqueine (DKR Engineering).

După un an de succes în Formula 4 ita -
liană, Filip UgranFilip Ugran (Jenzer Motorsport) a făcut
un mare pas înainte către Formula 3. Cea mai
bună clasare a sa a fost pe poziția a 15-a, într-
un sezon complet de 20 de manșe pe care l-a
încheiat pe locul 31 în clasamentul general.
Pilotul din Târgu Mureș este de așteptat să
continue în același campionat, după această
primă campanie de acomodare.

David Șerban a concurat în DTM
Trophy pentru al doilea an la rând, regăsindu-
se în Top 10 (implicit în zona punctelor) la
finele a două curse (Red Bull Ring și
Hockenheim) dintr-un total de 12 la care a luat

startul în al treilea an de exploatare a mo -
delului Audi R8 LMS GT4.

Mihai Zamfir a devenit primul român
care participă în întrecerea de 24 de ore de la
Dubai, făcând parte din cvintetul echipei
britanice Simpson Motorsport care a aliniat un
model Audi la categoria TCR. 

Echipajul a încheiat cursa pe poziția a
opta la categoria sa și pe 31 în clasamentu
general.

În weekendul Formulei 1 de la Monza,
trei piloți români au început aventura inter -
națională a Radical România (Alex Mirea,
Mihnea Ștefan și Răzvan Galan), care a
continuat cu primul program competițional de
iarnă în Peninsula Iberică (Portimao, Jerez),
unde România a fost reprezentată pe podium
de Tim Melzer, Mihnea Ștefan și Philip
Andriescu.

n  n  Alexandru ȘiclovanAlexandru Șiclovan

competiții pe mapamond
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Campionatul de Campionatul de RallyRally
SprintSprint va debuta la Aradva debuta la Arad

Organizatorii se așteaptă
ca ziua să fie una plină de
acțiune, unde, cu siguranță,
piloții  vor încerca obținerea
unor rezultate cât mai bune
care să le permită clasarea
pe locuri fruntașe încă de la
început.

Grupele de concurs:Grupele de concurs:
- Juniori 
- Debutanţi 
- Avansaţi  
- N, A, H 
- OPEN
- Echipe

Calendarul sezonuluiCalendarul sezonului
de Rally Sprint 2022:de Rally Sprint 2022:
• Etapa 1 (12 martie): 

Arad – Circuitul Vik Power
• Etapa 2 (30 aprilie): Satu

Mare – Poligonul ACR
• Etapa 3 (21 mai): Baia

Mare – Bulevardul Unirii
• Etapa 4 (6 august): Satu

Mare – Bulevardul Transil -
va nia

• Etapa 5 (19 noiembrie):
Satu Mare – Poligon ACR

Le urăm succes piloților și
îi invităm pe iubi torii de mo -
tor sport să urmărească evo -
lu ția lor în toate aceste eta -
pe!

n n Seletye DavidSeletye David

Director Sucursala ACR
Satu Mare

Sucursala ACR Satu Mare va organiza în ziua de 12 martie, prima etapă a
Campionatului Rally Sprint 2022, aflat la cea de-a XVII-a ediție. 

Această etapă se va desfășura în premieră la Arad pe pista VIK Power și, cum se
ştie, lista de înscrieri este des chisă pentru oricine (debutant sau avansat), cu orice
autoturism.

competiții naţionale
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ISTORIA LA TIMPUL PREZENTISTORIA LA TIMPUL PREZENT

albumACR

nn Se implinesc 115 ani de la primul concurs
de regularitate (1907), desfășurat pe traseul
Găești – Fundata – Târgoviște – Gă ești, dotat
cu ”Marele Premiu al ACR”;
nn Acum 110 ani, Automobil Clubul Ro -
mân, împreună cu Marele Stat Major al
Armatei Române inițiază proiectul de lege
privind Înființarea Corpului Voluntar de Auto -
mobiliști. Corpul de volutari era constituit din
proprietari de automobile, cetățeni români
membri ai ACR (1912);

nn Se împli nesc 90 de
ani de la prima ediție a
Cursei de coastă de la
Sinaia. Câștigător a fost
Jean Calcianu cu un
automobil Bugatti(1932);

nn Petre Cristea
învinge în prima
ediție a Raliului Bal -
canic (1937),

demon strând, astfel că victoria de la Monte
Carlo nu a fost întâmplătoare. S-au împlinit 85
de ani de la acest succes.

nn Acum 75 de ani, la
uzinele IAR, mai târziu
sub denumirea de ”Trac -
torul Brașov”, un inginer
de excepție, prof. univ.
Radu Mărdărescu, a
construit un prototip de
automobil (1947) în 3
exemplare (două limu -
zine IAR-002 si unul IAR-
003). 

În varianta turism,
motorul dezvolta o putere de 45 CP, la turația
de 4300 rot/min, iar varianta sport dezvolta o
putere de 100 CP la turația de 5300 rot/min.

nn Se împlinesc 65 de ani de când, la Între -
prin  derea de Auto mobile Aro Câm pu lung, s-a
trecut la realizarea primului automobil de teren

românesc – ”IMS 57”.
Acest automobil avea
o putere de 50 CP și
dezvolta o viteză de 80
km/h.

nn Au trecut 55 de ani
de la Prima ediție a
”Raliului României”
(1967).

Jean CalcianuJean Calcianu

R. MărdărescuR. Mărdărescu
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albumACR

nn Se împlinesc 50 de ani de când
Automobil Clubul Român a fost ales în
Consiliul de Administrație al Alianței Inter na -
ționale de Turism (AIT) - 1972.

nn 45 de ani de la organizarea primei
festivități de premiere a sportivilor automobiliști
și de karting din România, la Hotelul Parc din
București, organizată de ACR.

nn Acum 40 de ani (1982), Automobil Clu -
bul Român acordă, într-un cadru festiv, titlul de
”Membru de Onoare al ACR” cos mo nautului
Du mitru Prunariu, primul ro mân care a
efectuat un zbor în spațiul cosmic la bordul
unei nave de construcție sovietică.

nn Se împlinesc 30 de ani de când Auto -
mobil Clubul Român, împreună cu asociația
sportivă italiană Biella Corse, a organizat
prima competiție tot-teren ”Transcar patica
1992”. A fost un veritabil tur al României, cu un
traseu de peste 2500 km, împărțit în 7 etape,
pe drumuri forestiere de la Timișoara – Cluj –

Baia Mare – Câmpulung Moldovenesc – Piatra
Neamț - Brașov, până la București

nn Acum 25 de ani, s-au desfășurat la
București lucrările Adunării Plenare AIT,
Regiunea I, Automobil Clubul Român fiind
gazda acestui eveniment (1997). Manifestarea
a fost un veritabil succes;

nn Tot acum 25 de ani, Automobil Clubul
Român înființează, în sediul său, Centrala de
Alarmă în scopul asigurării asistenței mem -
brilor ACR atât în țară, cât și în străinătate,
precum și membrilor cluburilor străine parte -
nere.

nn Redacția
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În ultima zi a anului 2021, când toți cetățenii
din România se pregăteau să îmtâmpine cum
se cuvine noul an, cu speranța de mai bine,
Guvernul României era pus pe treabă, în ceea
ce privește dezvoltarea transporturilor și a
siguranței acestora. 

Astfel, în data de 31 decembrie 2021, în Mo -
nitorul Oficial nr. 1258, este publicată Hotă -
rârea Guvernului nr. 1312 privind modificarea
Hotărârii Guvernului nr. 666/2016 pentru
aprobarea documentului strategic Master
Planul General de Transport al României,
master plan care este publicat și el, tot pe 31
decembrie 2021, în Monitorul Oficial nr. 1258
bis. 

Documentul, prezentat pompos ”PRO ”PRO --
GRAM INVESTIȚIONAL pentru dez vol ta GRAM INVESTIȚIONAL pentru dez vol ta --
rea infrastructurii de transport pentrurea infrastructurii de transport pentru
perioada 2021 – 2030”perioada 2021 – 2030”, atrage atenția încă
de la început, prin titlul oarecum neinspirat. 

Adică, un document publicat în ultima zi a
anului 2021, prezintă un program care este de
presupus a fi început la 1 ianuarie 2021. 

Trecând peste acest dezacord, studiind
capitolul intitulat ”Axa 3. Creșterea siguranței
rutiere” (pp. 242-246), observăm că în cadrul
reformelor de siguranță rutieră care sunt pre -
conizate se numără și ”actualizarea și apro -
barea Strategiei Naționale de Siguranță Ru -
tieră pentru perioada 2021- 2030 prin Hotărȃre
de Guvern și începerea implementării aces -
teia”, măsură ce urmează a fi finaliztă în se -
mestrul II al anului 2022, adică la finalul acestui
an. 

Cu alte cuvinte, mult așteptata și puțin trâm -
bițata Strategie Națională de Siguranță Rutieră
2021 – 2030 va fi pusă în aplicare începând cu
anul al III-lea al acesteia!? 

Înainte de a pune în aplicare, cu efect întâr -
ziat, o nouă strategie națională de siguranță
rutieră, ne întrebăm dacă vechea strategie
2016 – 2020 (adoptată și ea cu întârziere, în
luna noiembrie 2016) a fost evaluată din punct
de vedere al atingerii obiectivelor, căci rata de
mortalitate în accidentele rutiere din România

înregistrează, încă, cea mai mare valoare din
Uniunea Europeană. 

Factorii guvernamentali responsabili nu au
comunicat nimic cu privire la eficiența strategiei
anterioare sau despre gradul de atingere al
țintelor propuse, ceea ce dovedește faptul că
aceasta nu a avut nimc de-a face cu protecția
utilizatorilor drumurilor și a fost  mai mult un
element de bifat pe panoplia proiectelor ne -
câștigătoare cu care ne-am obișnuit în do -
meniul siguranței rutiere din România.

Revenind la curiosul ”PROGRAM INVES -
TIȚIONAL pentru dezvoltarea infrastructurii de
transport pentru perioada 2021 – 2030”, nu
putem să nu punem în discuție cele prezentate
în tabelul 3.15 din acest document (fig. 1)

În primul rând nu sunt prezentate informații
despre alegerea eliminării celor 92 de puncte
periculoase (black spots). De ce 92 si nu 130?

În total, pe drumurile din România, auto -
ritățile (recte Ministerul Afacerilor Interne –
Direcția Rutieră) au comunicat că există 267 de
puncte periculoase, conform celor prezentate
în Partea a II-a a, Componenta 4 – Transport
Sustenabil din Programul Național de Redre -
sare și Reziliență al României (PNRR,
https://mfe.gov.ro/pnrr/). 

Conform normelor științifice internaționale,
odată identificate, punctele periculoase se
prioritizează, în funcție de valoarea riscului
calculat sau previzionat, urmând a fi

ESTE CORECTĂ FINANȚAREA
SIGURANȚEI RUTIERE 

DIN ROMÂNIA?

rutierăsiguranța

Ü
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supuse procesului de tratare și eliminare a
com ponentelor de infrastructură care au con -
dus la producerea accidentelor și la rănirea
victimelor. Mai mult, deși nu cunoaștem care
este gradul de risc al alcestor puncte

periculoase care urmează a fi eliminate, atenția
ne este atrasă de către costurile nefirești care
ne sunt prezentate: 69.000 €/bucată con -
travaloarea studiului de fezabilitate și
973.000 € /bucată contravaloarea lucrărilor

rutierăsiguranța

Ü

Figura 1
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care urmează a fi executate pentru eli mi -
narea riscurilor. 

În total, eliminarea acestor puncte va costa
69.000 € x 92 + 973.000 € x 92 = 95.864.000 €. 

Ciudățenia din jurul acestor sume este re pre -
zentată chiar de valoarea fixă a acestora
pentru fiecare punct periculos. 

În realitate lucrurile nu stau deloc așa. 
Fiecare punct periculos nu este identic cu un

altul și, prin urmare, nici lucrările de eliminare
ale acestora nu sunt identice. 

De exemplu, un punct, de fapt un sector de
drum, poate fi periculos deoarece lipsesc sis -
temele de iluminat public în dreptul trecerilor de
pietoni, iar semnalizarea verticală și mar cajele
orizontale sunt de slabă calitate. 

Aceste situații au constituit factori cauzatori
pentru accidentele rutiere în care au fost im -
plicați pietoni. 

Prin urmare, eliminarea acestor riscuri nu
pre supune cheltuirea imensei sume de
973.000 € + 69.000 € = 1.042.000 €. 

Celebrul ”cap de podeț”, factor cauzator de
accidente grave chiar și în motor sport, revine
și el în actualitatea PNRR! 

Costurile de eliminare a unui astfel de risc
sunt calculate, pe medie, evident, la suma de
200.000 €, pentru fiecare astfel de sector. 

După cum se poate observa din fig. 1, totalul
costurilor unor astfel de măsuri se ridică la su -
ma de 442,03 milioane €.

Restul măsurilor, unele hilare de-a dreptul,
după cum este și ”dotarea cu coșuri de gunoi
inteligente în vederea colectării selective a de -
șeurilor” vor completa ”măsurile de ame na jare
peisagistică” care urmează a fi luate în vederea
creșterii siguranței rutiere. 

După toate cele de mai sus, acest program
referitor la finanțarea siguranței rutiere pare a fi
unul realizat pe repede înainte, dintr-un birou. 

Realitatea din teren, adică cea de pe dru mu -
rile pe care călătorim cu toți, este însă alta și nu
știm dacă se va rezolva odată cu încheierea
acestui program. 

Costurile exprimate per bucată și la valoare
fixă ne arată cel mai bun exemplu! 

n n Dr.  ing.  Al in DROSUDr.  ing.  Al in DROSU

Ü

EXTRA REDUCERIEXTRA REDUCERI
PENTRU MEMBRIIPENTRU MEMBRII
ACRACR
LA CAMERELE LA CAMERELE 
MIO MIVUEMIO MIVUE

În perioada 15 februarie – 15 martie 2022,
membrii ACR beneficiază de extra reducerea
de 15 % la achiziția camerelor auto Mio
”MiVue”, prin aplicația eMAG.

Camerele auto Mio reprezintă un echi -
pament important în ceea ce privește
siguranța participanților la traficul rutier, în
special a conducătorilor auto. Sistemele
ADAS incluse în camerele Mio ajută la pre -
venirea unui accident de circulație, iar fil -
mările pe timp de noapte, la rezoluție video
Full HD, 2K sau 4K cu 30, 60 sau 120cps
(cadre pe secundă) – ajută la înregistrarea
tuturor detaliilor necesare în caz de
accident/incident. 

În plus, funcția Mod Parcare disponibilă pe
unele camere, ajută la supravegherea auto -
vehiculului aflat în parcare.

Reducerea de 15% se acordă direct din
aplicația eMAG, accesand linkul dedicat, prin
introducerea codului promo pe care membrii
ACR îl primesc pe e-mail sau pe care îl pot
afla contactând orice Sucursala ACR sau la
call center ACR la telefon 021 222 22 22.

rutierăsiguranța
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AROARO

Anul 1957, reprezintă primul automobil de
teren ARO produs în România, şi anume
modelul IMS 57, pentru ca mai târziu să apară
modelul M 59 mult îmbunătăţit. 

Producţia de serie a în ceput în anul 1964,
odată cu noul model M 461, fiind plasată, la ni -
vel mon dial, la media per for man ţelor ale ce -
lorlalte mărci occi dentale. În 1972 se lansează
un nou model ARO, de numit ARO 24, pentru
ca mai târziu, în anul 1980 să fie fabricat
primul model ARO 10. 

Automobilele ARO au avut o expansiune uria -
şă în rândul cumpă rătorilor până în anul 1990.
Modele ulterioare apărute au avut mo torizări
Euro 2 şi Euro 3 (motorizări diesel şi benzină),
dar care nu au mai avut aceleaşi succese pe
plan mon dial. Oricum, în aproape ju mătate de
secol, de pro ducţie a automobilelor 4x4, uzina
ARO a reuşit să exporte două treimi din totalul
de aproape 400.000 de bucăţi fabricate.

Automobile româneşti  Automobile româneşti  
care au făcut istoriecare au făcut istorie

Ü

albumACR

La cererea unor pasionați
de automobile autohtone,
membri ai ACR, dorim să re -
aducem în lumină unele din
automobilele românești ca -
re au rămas în istoria țării și
despre care am mai scris în
revista noastră.

De la preistoria automo -
bilului în ţara noastră, mar -
cată de doar câteva mărci şi
exemplare, la sfârşitul seco -

lului al XIX – lea, la condiţia
sa dominantă în viaţa co ti -
diană de astăzi, Automobil
Clubul Român s-a constituit
ca principal factor de ini -
ţiativă pentru omul modern
în exigenţele traficului rutier
din România.

Omul a încercat, încă din
cele mai vechi timpuri, fel
de fel de metode pentru a
transporta materiale sau

hrană pe distanţe conside -
rabile. 

Folosindu-se de inteligen -
ţa cu care a fost înzestrat, a
construit diferite mij loace
de transport, de la cele mai
rudimentare la cele mai
complexe.

Expunem, în continuare,
câteva dintre auto vehiculele
românești care au făcut
istorie.

ARO 24

ARO 10
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DACIA

Toată lumea cunoaşte că Dacia reprezintă
cel mai mare producător român de automobile,
având ca obiect de activitate producerea şi
comercializarea de automobile, piese de
schimb şi instalaţii pentru industria de
automobile.

Primul automobil produs de Dacia a fost
modelul 1100, primul exemplar fiindu-i oferit lui
Nicolae Ceauşescu. 

Acest automobil a fost dobândit ulterior, la
sfârşitul anilor ’90, prin licitaţie publică, de
Auto mobil Clubul Român. Ca prim model era
fabricat sub licenţă Renault, în urma unei li -
citaţii la care au participat şi constructori pre -
cum Fiat, Peugeot, Alfa Romeo, şi alţii. 

Între anii 1970-1980, Dacia dezvoltă modelul

1300, care era o berlină cu 4 uşi şi tracţiune pe
puntea faţă, pentru ca în 1974 să apară mo de -
lul break, care a devenit foarte cunoscut în
Europa de Est. 

Dacia a mai fabricat, la începutul anilor 80 şi
modelul ”Lăstun”, care era produs la Timi şoa -
ra şi care nu a avut atâta ecou ca şi celelalte
modele.

Între anii 1988 – 1991 s-a fabricat Dacia 500
(Lăstun), la Timișoara, la fosta fabrică ”Teh -
nometal”. Acest concept de automobil a fost un
fiasco. El era fabricat ca un autoturism pe care
să și-l permită tot poporul, cu o capacitate
cilindrică mică, care să consume puțin. Motorul
avea 22 cai putere, iar sistemul de frânare era
doar pe tamburi. Modelul a fost produs doar în
câteva mii de unități, pentru că era confec -
ționat din materiale slabe calitativ, în anul 1991
oprindu-se producția.

La începutul anilor ’90 apare modelul
”Liberta”, cu un design provenit de la Dacia
1200.

Primul autoturism 100% românesc a fost
Nova, care, pentru anul 1995 era un model
destul de învechit, nu numai în ceea ce pri -
veşte estetica lui ci şi din punct de vedere al
“înzestrării” lui. 

În anul 1999, grupul Renault achiziţionează
51% din acţiunile Dacia, pentru ca în 2000 să

LĂSTUN

LIBERTA

DACIA 1300
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lanseze modelul SuperNova, un model
îmbunătăţit al predecesorului său. 

Anul 2004 era cu adevărat aşteptat pentru
că se lansa noul model Logan, care promitea
mult pentru cei de la uzina Dacia, şi era un
autoturism complet nou. Acest model a fost
vândut în peste 1.000.000 de bucăţi până în
anul 2010.

O premieră pentru România a fost lansarea

Daciei Duster, fiind unul din cele mai ieftine
modele din clasa sa de pe piaţa europeană,
dar care s-a situat, pe locul 7 la ”Car of The
Year 2011”.

OLTCIT

Oltcit a fost creat pe baza parteneriatului
dintre statul român şi producătorul francez
Citroen, astfel ca, în anul 1977 să înceapă
construcţia modernei fabricii de automobile, iar
în anul 1981 să se realizeze producţia unui au -
toturism de mici dimensiuni, mult mai modern
decât Dacia la acea vreme. Printre modelele
fabricate la Craiova enu merăm: Club 11R,

11RL, 11RM, 11RT, 12TRS, Axel 12 TRS
(model care a fost destinat exportului) etc.
Producţia sub numele de Oltcit continuă până
în anul 1994, când numele este schimbat în
Oltena. 

Acest autoturism a fost fabricat până la
preluarea de către coreeni a pachetului ma -
joritar al fabricii de la Craiova, şi înfiinţându-se
astfe firma Rodae Automobile Craiova

Din colecția de automobile istorice deținută
de Automobil Clubul Român fac parte: 

prima Dacie 1100 fabricată în România  în
anul 1968, ultima Dacie berlină șI ultima Dacie
Break fabricate în România, primul automobil
Dacia Logan fabricat, Aro 243 folosit pentru
asistenta rutieră în anii 80-90. 

Pe lângă aceste modele autohtone ACR mai
deține în Muzeul Tehnic și Ford Corsair, Re -
nault 10M, Volga GAZ 24, Lada 1500, etc.

Aceste mărci  au făcut istorie de-alungul ani -
lor, nu numai în ceea ce priveşte necesitatea
lor în rândul românilor ci şi din punct de vedere
al practicării sportului cu motor, participând
atât la competiţiile na ţionale, sub egida ACR,
cât şi la competiţii internaţionale de răsunet. 

Enumerăm doar câteva: ”Campionatul de
Viteză pe Traseu Montan”, ”Raliul Castanelor”,
”Raliul Balcanic”, ”Raliul Internaţional Porţile
de Fier”, ”Raliul Dunării”, ”Raliul Nisipurile de
Aur”, ”Marele Premiu al Bucureştiului”, ”Raliul
Bosforului”, ”Raliul Banatului”, ”Autocrosul de
la Pardubice”, ”Autocrosul Câmpulung Mus -
cel”, ”Raliul Acropole” (etapă în Cam pionatul
Mondial de Raliuri în anii ‘80), etc.

n n Ing.  Flor in JumugăIng.  Flor in Jumugă

DUSTER

OLTCIT
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La fel ca anul 2020 și anul
2021 a fost într-o mare
măsură definit de pandemia
COVID-19. 

Totuși, odată cu lansarea
vac ci nurilor și relaxarea mă -
surilor de izolare au adus un
strop de speranță în in dus -
tria auto și, contribuind la
redarea încrederii consu -
matorilor. 

Cu toate acestea, vân ză -
rile de automobile noi au
continuat să fie afectate
foarte mult, mai ales de
deficitul de cipuri, provocând
reduceri ale volumelor de
producție și întârzieri mari
pentru clienți.

Interesul consumatorilor
pentru vehiculele electrice a
continuat să crească, așa
cum demonstrează numărul
tot mai mare de înmatriculări
de vehicule electrice din
Europa și valul de noi
modele electrificate și noi
mărci de vehicule electrice
lansate pe piață. 

Pe lângă un număr sem -
nificativ de variante elec -
trificate sau hibride ale
modelelor de mașini eva -
luate anterior, Euro NCAP a
reușit să testeze multe auto -
mobile, cu rezultate mixte
când vine vorba de sigu -
ranță.

În general, anul 2021 a
fost unul mult mai productiv
pentru Euro NCAP decât a
fost anul 2020. 

În ciuda noilor cerințe de
testare pentru post-accident,
protecție împotriva acciden -
telor și prevenirea acciden -
telor, cea mai mare parte a
automobilelor noi au înde -

plinit cerințele de 5 stele. 
Dar nu toate automobilele

au reușit să impresioneze,
atât în ceea ce privește
îndeplinirea sarcinilor eco -
logice, cât și de siguranță la
unele dintre mărci. 

De asemenea, un număr
tot mai mare de automobile
au oferit tehnologie de
conducere asistată, cu dife -
rite niveluri de sofis ticare. 

Testele efectuate au arătat
că această tehnologie se
maturizează rapid și se
generalizează tot mai mult la
noile modele.

În acest an, Euro NCAP va
sărbători 25 de ani „pentru

automobile mai sigure” și
așteaptă cu nerăbdare un an
plin de provocări.

Euro NCAP organizează
teste de impact și siguranță
pentru vehiculele noi și oferă
consumatorilor de auto mo -
bile o evaluare realistă și
independentă a performanței
de siguranță a unora dintre
automobilele populare vân -
dute în Europa. 

pid un catalizator pentru
încurajarea îmbunătățirilor
semnificative ale siguranței
la designul automobilelor
noi.

n n Ing. AlexandruIng. Alexandru
VASILEVASILE

Euro NCAP în an aniversarEuro NCAP în an aniversar

autosiguranța

Euro NCAP a fost înființată
în 1997 și este susținută de
mai multe guverne euro -
pene, organizații de auto -
vehicule, companii de asi -
gurări asigurări,  devenind
ra 
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ACRoaspeți

Adeseori ne întrebăm ce are atât de special
Valea Prahovei în comparaţie cu alte zone ale
României turistice? 

De ce se îngrămădesc majoritatea bucu -
reştenilor pe Valea Prahovei? 

Unii spun că e mai aproape, alții că sunt
drumuri bune, alții că sunt numeroase hoteluri
şi pensiuni de unde poţi alege, obiectivele
turistice foarte diverse, etc. 

Dar, se ştie că traseul pe DN1 este, week-
end de week-end, foarte anevoios, blocajele în
trafic fiind la ordinea zilei. 

Totuşi, nu trebuie să uităm că România are
28% din suprafaţa totală ocupată de zone
muntoase. 

Vrem, totodată, să arătăm locuitorilor zonei
de sud a României că există şi alte locuri de
relaxare unde pot să petreacă în week-end
sau concediile. 

Ne-am propus în acest material să le
povestim de alternativa Valea Siriului şi
zonelor turistice ale Buzăului. 

Oraşul Nehoiu este singurul oraş montan din
Judeţul Buzău. 

Se află situat la poalele Munţilor Siriu şi
Podu Calului, pe parcursul superior al râului
Buzău. Cu toate că primele urme de locuire
ale Nehoiului apar încă din neolitic, prima
menţionare documentară datează din anul
1549. 

Drumul care leagă oraşul Nehoiu de Buzău
este DN10. (Buzău-Braşov). 

În apropiere de Nehoiu se află barajul Siriu,
cu o înălţime de 122 m. 

Acesta este un baraj constituit din argilă,

rocă şi steril, iar lacul de acumulare (Lacul
Siriu) se întinde pe o suprafaţă de circa 10 km
lungime. 

În acest loc, omul şi natura au reuşit să
creeze un peisaj mirific, unde apele repezi ale
Buzăului reuşesc să-şi găsească liniştea în
acest lac. 

Siriu este localitatea de unde se pot ataca
masivele Podu Calului, Siriu şi Monteoru.

Lângă localitatea Siriu, turiştii pot vizita
Lacul Vulturilor, populat cu păstrăvi.

Un alt obiectiv turistic major al zonei, cum
veniţi dinspre Buzău spre Verneşti (DN10),
este Mănăstirea Ciolanu, fiind situată în
comuna Tisău. 

Aici există un muzeu unde pot fi admirate
icoane foarte vechi, unele din ele pictate chiar
de Gheorghe Tăttărescu. 

În zonă se poate vizita Tabăra de Sculptură
Măgura, care, în fiecare weekend, mai ales pe
timpul verii, adu nă un număr impre sio nant de

turişti.
Toată lumea

a auzit de
Vulcanii No -
ro ioşi de lân -
gă lo calitatea
Berca, vul ca -
ni care sunt
unicat în Eu -
ropa. 

Aceştia im pre sionează turiştii prin peisajul
ciu dat pe care îl formează „lava” vâscoasă şi
formele de vegetaţie care s-au adaptat aici.

Valea Valea 
Sir iului  Sir iului  
o alter nativă o alter nativă 
la la 
Valea PrahoveiValea Prahovei

Lacul VulturilorLacul Vulturilor
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Muzeul Chih -
lim barului de la
Colţi adă pos teş -
te un bo gat ma -
terial ico nografic,
i n s t r u  m e n t e ,
unel  te, mos tre de
chih lim bar, biju -
te rii din epoca modernă şi con temporană,
obiecte etnografice, etc. 

Chihlimbarul este un produs natural, cu -
noscut încă din antichitate şi se găseşte în
puţine locuri din lume, iar colecţia de la Colţi
este unicat.

Readucem la cunoştinţă cititorilor noştri
Motelul ACRMotelul ACR din Oraşul Nehoiu, care este
modernizat de câțiva ani şi este pregătit să
ofere excursioniştilor, membri ACR, un confort
deosebit. 

Acesta are o capacitate de circa 40 de
locuri, camerele largi fiind dotate cu grupuri
sanitare şi duşuri proprii, centrale de încălzire
proprii, etc. 

Locurile de parcare sunt în număr de 40 în
curtea interioară şi fără acces pentru alte
persoane, iar bucătăria generoasă, atât ca
spațiu cât și ca dotare este gândită să ofere un
confort sporit oaspeților complexului turistic

ACR Nehoiu..
Această zonă are far -

mecul ei aparte, istoria ei,
cultura ei. 

Diversele trasee montane
îţi dau prilejul la relaxare, să-
ţi faci ordine în gânduri, să
uiţi de problemele zilnice şi
să-ţi ”încarci bateriile” cu
energie pozitivă. 

n n Ing.  Ing.  
Flor in JumugăFlor in Jumugă

ACRoaspeți

Complexul turistic ACR Nehoiu
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DE LA LUME ADUNATE DE LA LUME ADUNATE 
ȘI ÎNAPOI LA LUME DATEȘI ÎNAPOI LA LUME DATE

Pietonul către un trecător:
– Mi-aţi putea spune care

este cel mai scurt drum către
gară?

– Nu ştiu.
– Nu sunteţi localnic?
– Ba da, dar sunt taxi me -

trist…

*
Profesorul se străduieşte

să lămureasca elevilor pro -
verbul „Drumul cel mai scurt e
şi cel mai bun”.

– Tata zice că nu-i aşa!
Spune un elev.

– Zău? Şi ce meserie are
tatăl tău?

– Şofer de taxi.

*
Într-un oraş foarte aglo -

merat, o doamnă foarte gră -
bită este prinsă într-un blocaj
de circulaţie.

Îi spune stresată şoferului
de taxi:

– Nu s-ar putea să mergem
puţin mai repede?

– Eu aş putea, doamnă,
mormăie supărat taxime tris -
tul, dar nu pot să las aici
taxiul...

*
Agentul de circulaţie opreş -

te o maşină condusă de o
doamnă în vârstă:

– Doamnă! Nu e bine să
conduceţi cu 20 km/h, fiindcă
stânjeniţi circulaţia!

– Dar eu numai am res -
pectat limitarea de viteză de
21 km/h.

– Doamnă! Acel indicator
nu arată limitarea de viteză, ci
faptul că rulaţi pe Drumul
Naţional nr. 21.

– Zău? Mulţumesc mult…
Agentul observă că pasa -

gerii stau într-o linişte
mormâtală în maşină.

– Doamnă! De ce stau aşa
încremeniţi pasagerii dvs?

– Oh, nu au nimic… Încă nu
şi-au revenit de când am virat
de pe Drumul Naţional nr.
195....

*
– Hai, spune-mi, nu mă

fierbe. Ai obţinut permisul de
conducere?

– Nu ştiu încă.
– Cum adică nu ştii? Ce-a

spus examinatorul?
– N-a mai apucat să-mi zică

nimic. A făcut infarct după
doar doi kilometri.

*
O domnişoară opreşte

maşina chiar lângă semnul
parcarea interzisă”. Se
apropie un poliţist:

– Chiar nu observaţi nimic?
– Nu… Aaaa, mă scuzaţi,

nu am observat de la început.
Aveţi uniformă nouă?

*
Într-o rezervaţie un indian

este întins pe drum, ascultând
cu urechea dreaptă pământul.
Turiştii se aduna în jurul lui.

– Chevrolet, cu număr de
înmatriculare de Florida, albă,
cu bara de protecţie acci -
dentată, patru albi se afla în
ea.

– Toate astea le ştiţi doar
ascultând pământul? întreabă
miraţi turiştii.

– Da de unde, nu sunt nici
două minute de când m-au
călcat.Sursa: Facebook

în traficumor



30

Autobuzul pleacă din stație
şi după el aleargă o femeie.

Pasagerii, miloşi, îl roagă
pe şofer să oprească şi
doamna urcă bucuroasă:

– Am reuşit, mulțumesc!
Acum, biletele la control, vă
rog!

*

– De câteva zile bune te
văd că te plimbi mereu prin
benzinărie. Ce s-a întâmplat?

– Vreau să mă las de fumat.

*
Un şofer, preot, este tras pe

dreapta de Poliţie.
– Ce ai în sticlă?
– Apă...

Poliţistul verifică conţinutul
sticlei.

– Părinte, dar aici este vin!
– Binecuvântat fie Bunul

Dum  nezeu şi miracolele
sale...

*
– Ce-i cu dumneata? Eşti

orb? îl întreabă pe şofer
pietonul pe care acesta
tocmai l-a lovit cu maşina.

– Cum adică orb? Nu vezi
că te-am nimerit?

*
Un tractorist a răsturnat

remorca cu lemne chiar în
mijlocul străzii.

Un poliţist care era în
preajmă îi zice:

– Ce-ai făcut, eşti terminat,
să vezi ce-o să-ţi facă şeful... 

– Păi știe...
– De unde ştie?
– Păi... este sub lemne...

n n REDACŢIAREDACŢIA

în traficumor

C E N T R A L A  D E  A L A R M Ă  Ş I  I N F O R M A Ţ I IC E N T R A L A  D E  A L A R M Ă  Ş I  I N F O R M A Ţ I I
Tel.:021 222 22 22; 0745 382 715; 0722 382 715

Fax: 021 317 15 52
E-mail: alarmcenter@acr.ro
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l l În 1891 Rene Panhard şi Emile Leva -
sor au construit prima ”trăsură fără cai" cu un
motor Daimler;

l l În 1906 s-a organizat primul concurs
Grand Prix care a fost ţinut la Le Mans, in
Franța;

l l Prima maşină produsă pe bandă rulan -
tă a fost Ford Model ”T”. 

În 1916, 55% dintre maşinile produse în
lume erau, aţi ghicit, Ford ”T”;

l l Luxemburg are cele mai aglomerate
dru  muri din Europa (570 maşini la 1.000 oa -
meni);

l l Oraşul cu cele mai multe ”Rolls-Royce”
per cap de locuitor este Hong Kong;
l l Vopseaua unui ”Ferrari F40” este atât

de subţire încât se vede fibra de carbon prin
ea. 

Mai multe straturi de vopsea ar fi adăugat o
greutate nedorită.

l l În 1959, Nils Bohlin, un inginer Volvo
im  plicat în domeniul siguranţei la bord, a
inventat centura de siguranţă cu fixare în trei
puncte, atât de răspândită în zilele noastre;

l l Prima flotă de airbag-uri experimentale
a fost construită de Ford, în 1971; 

l l Prima maşină din lume care dispunea
de airbag-uri frontale în dotarea standard a
fost ”Porsche 944 Turbo”, în 1987;

n n Autotur ismAutotur ism

Automobilul  . . . în cifreAutomobilul  . . . în cifre



AUTOMOBIL CLUBUL ROMÂN
Al`turi de automobili[ti de 118 aniAl`turi de automobili[ti de 118 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 


