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Datorit` dezvolt`rii specta -
culoase a Internetului [i a flu -
en]ei tot mai evidente a
cititorilor spre acest univers
informa]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
important 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
accesat` gratuit.

P r i m u l  n u m ` r  P r i m u l  n u m ` r  
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Stimate membru al
Automobil Clubului Român,

La finalul anului 2017 v` transmit salutul
Consiliului de Conducere al ACR, precum [i
al meu personal, mul]umindu-v` c` a]i fost
al`turi de marea familie a automobili[tilor
din România. 

Doresc s` v` prezint unele dintre
recentele realiz`ri:

 În anul 2017 am dezvoltat [i moder -
nizat capacitatea de interven]ie în traficul
rutier, prin aplica]ii tehnice speciale pentru
rezolvarea cu rapiditate [i eficien]` maxim`
a solicit`rilor membrilor no[tri [i ai clubu -
rilor partenere din Europa [i din lume;

 În anul 2017 am acordat membrilor
ACR carduri pentru benzin` [i motorin` cu
pre] redus, astfel c`, de fapt, ACR a di mi -
nuat cre[terea din ultimele luni a pre]ului
combustibililor la pomp`;

 Am oferit sprijin [i ajutor la înmatri -
cularea autoturismului membrilor ACR;

 În anul 2017 s-au acordat importante
reduceri la cotiza]iile tinerilor, pensionarilor,
precum [i so]iilor de automobili[ti care con -
duc acela[i autoturism; s-a acordat de ase -
menea, asisten]` rutier` gratuit` în str`i n` -
tate prin programul interna]ional „SNAKE”;

 Recent am lansat un nou avantaj pri -
vind plata cotiza]iei de membru cu cardul
bancar, ceea ce asigur`, ca beneficiu, un

discount semnificativ;
 În anul 2017 am renovat unele sedii

ale agen]iilor din sucursale [i din centrele
de diagnoz` auto, asigurând condi]ii cores -
punz`toare de consultan]` [i asisten]` teh -
nic`, juridic`, medical` [i altor avantaje [i
facilit`]i destinate membrilor;

 Am eliberat membrilor ACR documen -
te interna]ionale de circula]ie rutier` în
str`i n`tate: Permisul Interna]ional de Con -
ducere (PIC) - extins în prezent [i pentru Ja -
ponia -, Carnetul de Trecere prin Vam`
(CPD), asigur`ri auto [i de c`l`torie, etc;

 Pe întreg parcursul anului 2017 Auto -
mobil Clubul Român a fost o prezen]` acti -
v`, atât în mass-media, cât [i pe site-ul pro -
priu, facebook [i newsletter în domeniul
ap`r`rii drepturilor constitu]ionale ale auto -
mobili[tilor;

 Am implementat cu succes „Cartea de
Salvare la Bord”, oferit` gratuit membrilor
ACR;

 Am derulat Programul “FIA Women
in Motorsport” cu privire la atragerea doam -
nelor în competi]iile auto [i Programul
„Iden tificarea riscurilor de accidentare ru -
tier` a copiilor în drumul lor c`tre [coal` [i
acas`”;

 Am continuat în 2017 activit`]ile de
educa]ie rutier` a tuturor participan]ilor la
trafic, dar în mod special în rândul copiilor
[i tineretului, iar echipa României a par ti -
cipat la Campionatul European de Educa]ie

ACR - Bilan] ACR - Bilan] 
[i perspective[i perspective
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Rutier` destinat tinerilor între 10-12 ani,
ob]inând o bun` performan]` între cele

28 de echipe na]ionale înscrise în concurs.
Pentru aceste activit`]i, în anul 2017 am
ob]inut din partea Comisiei Europene,
pentru a doua oar`, “Premiul de Excelen]`
în Siguran]a Rutier`” [i “Premiul Special
Jacques Barrot” instituit în acest an.
Totodat`, ac]iunile de siguran]` rutier`
desf`[urate de ACR au fost apreciate [i de
Federa]ia Interna]ional` a Automobilului,
care a acordat Asocia]iei noastre, pentru a
doua oar` în ultimii 3 ani, “Premiul FIA
pentru Inova]ie în Siguran]` Rutier`”;

 Am întreprins ac]iuni sistematice pen -
tru schimbarea mentalit`]ii salaria]ilor din
sucursale, ridicarea competen]ei profesio -
nale, a capacit`]ii de performan]` [i res -
pectul fa]` de membrii ACR;

 În anul 2017, sub egida ACR, au fost
organizate campionate na]ionale, zonale [i
locale la automobilism [i karting, precum [i
competi]ii interna]ionale înscrise în Calen -
darul Federa]iei Interna]ionale a Automo -
bilului;

 ACR a devenit partener al programu lui
na]ional CARD AVANTAJ, care va permite,
începând chiar din aceste zile, achitarea
cotiza]iei în max. 4 rate;

 Școala de [oferi ACR, care a fost prima
[coal` de acest gen din România, func]io -
nând din 1910, s-a dezvoltat în 2017,
având un num`r ridicat de elevi, iar pentru
2018 pl`nuim dotarea sa cu noi automo -
bile moderne;

 În anul 2017, un num`r important de
automobili[ti au dobândit calitatea de
mem bri ai ACR pentru a beneficia de ampla
palet` de avantaje [i facilit`]i; în acest an,
num`rul membrilor ACR a dep`[it sem -
nificativ nivelul realizat în 2016 [i 2015;

 Pentru membrii ACR, persoane juri -
dice, de]in`toare de flote de automobile,
am oferit o întreag` gam` de facilit`]i pri -
vind asisten]a tehnic`, ajutor pe teritoriul
Ro mâniei [i în str`in`tate, documente in -
ter  na]ionale de c`l`torie, pre]uri reduse la
benzin` [i motorin`, etc;

 Vom relansa campania ”Solidaritatea
membrilor ACR pe [osea în caz de nevoie”,
pentru ca ace[tia s` poat` dep`[i impasul
posibil al provoc`rilor rutiere, prin punerea
la dispozi]ie a autocolantului ”Simbolul So -
li darit`]ii”. Acesta va dezvolta con[tiin]a co -
lectiv` [i comportamentul prietenos în rân -
dul automobili[tilor;

 Pe plan interna]ional s-au dezvoltat în
continuare rela]iile tradi]ionale cu cluburile
auto partenere din sistemul FIA [i AIT pen -
tru asigurarea accesului la Programul Mon -
dial de Discounturi „Show Your Card”, care
cuprinde: hoteluri, restaurante, ma gazine,
muzee, rent-a-car, service-uri auto, etc. de
pe toate continentele;

 Vom aplica în anul 2018 [i avantajele
oferite membrilor cotizan]i atât în ]ar` cât [i
în str`in`tate, conform în]elegerilor care au
avut loc în Austria, în organizarea clubului
automobilistic (OAMTC) [i în Germania, la
Munchen, în organizarea clubului na]ional
(ADAC). În în]elegere, cu majoritatea clu -
burilor din Europa, se va trata membrul
unui club aflat temporar în alt` ]ar`, la fel ca
membrul propriului club;

 Se preconizeaz` [i un avantaj deosebit
în leg`tur` cu reduceri ale pre]ului com -
bustibililor auto în alte ]`ri, pentru membrii
ACR.

V` a[tept`m, noi suntem la datorie!

Cu ajutorul Dvs., membri ai ACR, vom fi
mai puternici, [i v` adres`m tuturor,
familiilor [i prietenilor Dvs., tradi]ionala
urare str`mo[easc`,

LA MULȚI ANI !

Constantin NICULESCUConstantin NICULESCU nn
Pre[edintele ACRPre[edintele ACR

Decembrie 2017

P.S. La orice adres` de po[t` electronic`
(mail, WhatsApp, etc.) v` vom oferi periodic
newsletter-ul ACR [i oricând ave]i întreb`ri
sau probleme apela]i call-centerul ACR.

Ü

edi tor ia lautotur i sm
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JEAN TODT:  JEAN TODT:  AL TREILEAAL TREILEA
MANDAT LAMANDAT LA

PRE{EDIN}IA F IAPRE{EDIN}IA F IA
Adunarea General` a Fede -

ra]iei Interna]ionale a Auto -
mobilului, întrunit` în data de
8 decembrie 2017,  prin pre -
zen]a reprezentan]ilor celor
peste 250 de cluburi na]ionale
membre ale FIA, a reales pe

domnul Jean Todt, pentru al
treilea mandat de patru ani ca
Pre[edinte al acestei organi -
za]ii mondiale. În cele dou`
mandate anterioare de 8 ani –
primul acordat în 2009, iar al
doilea în 2013 – domnul Jean

Todt a imprimat Federa]iei
Interna]ionale a Automobilului
o dezvoltare important` în
ceea ce prive[te garantarea
siguran]ei rutiere pe plan mon -
dial, a sportului automobi -
listic interna]ional, precum Ü

ACR interna]ional

Imagine de final al Adun`rii Generale FIA 2017
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[i afirmarea f`r` precedent
a FIA în cadrul Organiza]iei

Na]iunilor Unite. Domnul Jean
Todt a fost împuternicit ca Re -
prezentant Special al Se -
cretarului General al ONU
pentru Siguran]a Rutier`, în

cadrul Decadei de Ac]iune
pentru Siguran]` Rutier` 2011
– 2020.

Pre[edintele Jean Todt re -
prezint` o per so nalitate mar -
cant`, atât în domeniul con -
struc torilor de automobile, cât

[i în dezvoltarea com peti]iilor
auto din sistemul FIA. Jean
Todt s-a n`scut în anul 1946,
la Pierefort, Fran]a, [i, la numai
20 de ani, a reu[it s` lanseze în
elita mondial`, numero[i pilo]i
de raliuri. Începând cu 1982 a
de]inut func]ia de Director al
Echipei de Raliuri Peugeot [i în
sistemul competi ]ional al
Formulei 1, ca Di rector General
[i ca Pre[e dinte al Scuderiei
Ferrari. În anul 2002, domnia
sa a fost numit Comanditore
de la Republica Italiana, iar în
anul 2004 a primit Titlul
Onorific în Inginerie de la
Universitatea din Floren]a. De
asemenea, Jean Todt a fost
decorat cu numeroase
distinc]ii [i ordine din partea
unor ]`ri [i organi za]ii
interna]ionale, iar Fran]a i-a
oferit rangul de ”Mare Ofi]er al
Legiunii de O noare”. 

Adunarea General` a FIA din
data de 23 octombrie 2009 l-a
ales pe Jean Todt ca Pre -
[edinte al Federa]iei

Ü

Ü

Discursul pre[edintelui FIA dl. Jean Todt

Pre[edintele FIA semnând in Cartea de Aur a ACR

ACR interna]ional
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Interna]io nale a Auto -
mobilului. 

Se cuvine men]ionat, cu titlu
de excep]ie c` Jean Todt, la
nici un an de la preluarea pre -
[edin]iei FIA, a ini]iat ”Decada
de Ac]iune pentru Siguran]a
Rutier` 2011 – 2020” care a
fost [i continu` s` reprezinte
cea mai larg` campanie la
scar` planetar`, în ceea ce
prive[te trans formarea traficu -
lui rutier într-un spa]iu de
civiliza]ie, campanie proclama -
t` la 3 martie 2011 de Organi -
za ]ia Na]iunilor Unite. Din
ini]iativa sa au fost elaborate [i
institu]ionalizate pe plan mon -
dial cele ”10 Reguli de Aur pen -
tru Automobilism mai Sigur”.

Automobil Clubul Român
promoveaz` [i sus]ine con -
stant, pe plan na]ional, pro -
grame circumscrise ”Decadei
de Ac]iune pentru Sigu ran]a
Rutier` 2011 – 2020”, ceea ce

a condus la ob]inerea de c`tre
ACR a celor dou` Premii FIA
pentru Inova]ie în Siguran]a
Rutier`, a Premiului de Exce -
len]` în Siguran]a Rutier` [i a
Premiului Special ”Jacques
Barrot”, acordate de Comisia
European`.

Pre[edintele Jean Todt [i-a
exprimat, cu numeroase ocazii,
aprecierea deosebit de elo gi -
oas` fa]` de poten]ialul auto -
mobilistic al Automobil Clu -
bului Român [i în leg`tur` cu
locul [i rolul pe care le de]ine
în re]eaua Federa]iei Interna -
]ionale a Automobilului, ceea
ce [i-a g`sit o expresie deo -
sebit de semnificativ` prin
vizita oficial` pe care domnia
sa a efectuat-o, la 6 mai 2011,
la Automobil Clubul Român, la
invita]ia Comitetului Executiv
al Asocia]iei. Cu acest prilej,
pre [edintelui Jean Todt i-au
fost conferite înaltul titlu de

”Membru de Onoare al ACR” [i
”Insigna de Aur a ACR”, ca un
o magiu adus personalit`]ii
sale.

Delega]ia oficial` a Auto mo -
bil Clubului Român la Adu -
narea General` a FIA din 8 de -
cem brie 2017, a votat reale -
gerea Pre[e din telui Jean Todt
[i i-a prezentat acestuia c`l -
duroase felicit`ri pentru cel de-
al treilea mandat.

Dl. Jean Todt a ar`tat c` este
posibil ca în anul 2018 s`
viziteze România, onorând ast -
fel o invita]ie a ACR, adresat`
anterior.

Automobil Clubul Român va
fi, în acest an, în care se îm -
plinesc 114 ani de la înfiin]are,
gazda unui oaspete de onoare,
Pre[edintele Federa]iei Inter -
na ]ionale a Automobilului.

Constantin NICULESCUConstantin NICULESCU nn
Pre[edintele ACRPre[edintele ACR

Ü

Pre[edintele FIA vizitând Muzeul de la sediul ACR

ACR interna]ional
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via]a de asocia]ie

Asist`m recent la tot felul de bâlbâieli ale
guvernan]ilor, care într-o total` lips` de
transparen]` ne pun în fa]a unor hot`râri
halucinante.

Am putea spune c` democra]ia este un
sistem drept [i func]ioneaz` pe mapamond
cu bune rezultate.

Dar iat` c` modelul românesc al democra -
]iei ne-a adus în loc de un dictator, din pe -
rioada comunismului, mai mul]i mici dictatori
care, pe lâng` faptul c` nu sunt cunosc`tori
ai perceptelor democratice î[i mai impun [i
unele dogme.

A[a se face c` avem ministri care nu au
nimic comun cu sectorul pe care îl admi -
nistreaz` [i de aici decizii, care pe lâng` fap -
tul c` produc ilaritate, sunt adev`rate “s`bii
ale lui Damocles” pe capul nostru, al con -
tribuabililor.

Democra]ia, în esen]a ei, înseamn` [i o
conducere [i decizie colectiv`, însu[it` de o
majoritate, eficient`, folositoare, atât celor

care o adopt` cât [i celor care o suport`, etc.
Democra]ia este modelul social prin care
individul este liber s` dispun` de drepturile [i
libert`]ile fundamentale prev`zute foarte clar
în Constitu]ie, dar ce te faci când acestea
r`mân doar foi de hârtie, pe care micii
dictatori le încalc` cu non[alan]`?

Dac` privim Constitu]ia observ`m c`
cet`]eanul român are garantate “dreptul la
asociere” [i “accesul liber la o activitate
economic` [i liber` ini]iativ`”, dar ce te faci
când, în numele Statului, micii dictatori î]i
limiteaz` aceste drepturi, î]i influen]eaz`
autoconducerea, î]i dicteaz` salarii, etc.?

Micile societ`]i productive folosesc [i
munc` necalificat` [i o pl`teau cu un salariu
minim, fixat de Stat, iar f`r` a-]i aduce nici o
îmbun`t`]ire, acest Stat, la un moment dat,
prin ace[ti mici dictatori, î]i m`resc cheltuiala
salarial` cu aproape 30%?

În aceea[i situa]ie se afl` [i toate
asocia]iile de persoane care în numele

DAR CU NOI CE AVE}I  ?DAR CU NOI CE AVE}I  ?

Glasul  opin ie i  publ iceGlasul  opin ie i  publ ice

Ü

Pia]a Victoriei
2017 -

demonstra]ie
public`
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libert`]ii de asociere î[i propun unele
activit`]i folositoare membrilor asocia]i.

Automobil Clubul Român este o asocia]ie a
automobili[tilor care [i-au propus printr-un
statut o serie de avantaje [i facilit`]i, precum
[i ap`rarea comun` fa]` de agresiunea sau
influen]a extern` asocia]iei.

Dar cum s` îndepline[ti condi]ii statutare,
stabilite democratic [i con[tient, când o for]`
extern` influen]eaz` bugetul de cheltuieli
prin adoptarea periodic` a noi [i noi taxe
care modific` serios activitatea intern`?

Am privit aproape indiferen]i modul în care
s-a realizat m`rirea salariilor la func]ionarii
de stat, cu toate c` sunt mul]i prea mul]i, am
privit cu pasivitate majorarea salariilor
demnitarilor, dar când am v`zut c` avem
peste 200 de mini[tri adjunc]i (secretari de
stat) sigur c` am r`mas total mâhni]i [i plini
de insatisfac]ie! Prea multe prietenii [i rude
în aparatul de stat!

Dar acum când vedem c` aceste derapaje
le achit`m noi, contribuabilii, suntem de-a
dreptul revolta]i.

Iat` c` for]a exterioar` asocia]iilor, alc`tuit`

din guvernan]i, ne fac via]a un chin. Ne-au
m`rit accizele la combustibilii auto, ne-au
majorat cheltuielile salariale, ne-au majorat
fondurile de salarii, prin aplicarea unor taxe
de solidaritate, ne-au dat peste cap
programele proprii de dezvoltare [i ne
a[teapt` alte “inova]ii” financiare!

A[tept`m cu surprindere inova]ia cu privire
la poluarea efectuat` de automobile, cu toate
c` nici un automobil nu poate circula f`r` a
avea verificat` norma de poluare [i culmea,
aceasta este în limitele regulamentare!

Dar sub acest pretext nou`, automo bili[ -
tilor, ni se impun taxe suplimentare! Dom -
nilor guvernan]i, s` [ti]i c` [i fumul trimis în
atmosfer` de sobele cu lemne, de centralele
de apartament [i alte emisii sunt tot
poluante! Pe când o inova]ie [i aici?

Noi suntem parte a Societ`]ii Civile, nu ne
subordona]i [i nu ne asasina]i!

Am subîn]eles c` func]ionarii publici sunt
mai interesan]i la vot,

Dar cu noi ce ave]i !?
Constantin NICULESCUConstantin NICULESCU nn

Pre[edintele ACRPre[edintele ACR

Ü

O întrebare
simpl` pe care

[i-o pun
automobili[tii:
Înapoi la carul

cu boi

via]a de asocia]ie
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CONTINUAREA UNEI  TRADI} I I  DE PRIETENIECONTINUAREA UNEI  TRADI} I I  DE PRIETENIE

In tâ ln i re  b i la tera l`Intâ ln i re  b i la tera l`
înt re  Automobi l  C lubul  Românînt re  Automobi l  C lubul  Român

[i  Uniunea Automobi l i [ t i lor[ i  Uniunea Automobi l i [ t i lor
d in Bulgar iad in Bulgar ia

 În zilele de 1 [i 2 noiem -
brie 2017, la invita]ia Auto -
mobil Clubului Român, dl.
Emil Panchev, pre[edinte al
Uniunii Automobili[tilor Bul -
gari, a e fec tuat o vizit`
colegial` în România.

Cu acest prilej, a avut loc o
convorbire între domnul
Constantin Niculescu, pre[e -
dintele ACR, [i domnul Emil
Panchev, pre[edintele UAB,
privind colaborarea dintre
cele dou` organiza]ii auto -
mobi listice din ]`rile
vecine, mem  bre ale Ü

ACR interna]ional
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U n i u n i i
E u r o  p e n e ,

Ro mâ nia [i
Bulgaria.

De asemenea,
domnul Emil
Pan chev a avut
o în tâlnire [i cu
C o  m i t e t u l
Executiv al ACR,
în [e din]a sa din
01 no iembrie
2017, primind
cu acest  prilej
dis tinc ]ia de
Mem bru de O -
noare al ACR [i
Insigna de Aur.

În continuarea
vizitei sale,
dom  nul Emil
 Pan chev, a fost oaspe tele
Centrului de in struire [i Po -
ligonului de înde mâ nare
auto din Bu cure[ti [i a vizitat
muzeul istoric al Auto mobil
Clubului Ro mân [i parcul de
auto mobile is torice ale ACR,
respectiv prima Dacie 1100,

primul Logan, ultimele dou`
auto mobile DACIA 1310 –
limuzin` [i break – fabricate
la Coli ba[i – Pite[ti, precum
[i alte automobile istorice.

La finalul vizitei a fost
semnat Protocolul de cola -
bo rare între ACR [i UAB care
re flect` modul în care cele

dou` organiza]ii din ]`ri
vecine î[i vor respecta [i
ajuta reciproc membrii
cotizan]i în mobilitate [i
motor-sport.

Unele din prevederile pro -
tocolului prezint` avantajele
membrilor ACR care se vor
bucura în Bulgaria de

asisten]` teh nic`,
juridic` [i de toate
reducerile de pre]
la combus tibili [i
repara]ii auto, pe
care le are ob]inute
UAB pentru mem -
brii s`i.

Prin recipro -
citate membrii UAB
au acelea[i avan -
taje pe teritoriul
României.

Georgiana MOGAGeorgiana MOGA nn
Director General alDirector General al

ACRACR
Corespondent deCorespondent de

Club Club 
pentru FIApentru FIA

Ü

Pre[edintele UAB semnând în Cartea de Aur ACR

În vizit` la Centrul de diagnoz` auto, Sucursala Bucure[ti

ACR interna]ional
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ACR remember

ADIOADIO
MAJEST~}II SALE REGELE MIHAI IMAJEST~}II SALE REGELE MIHAI I

Pre[edintele de onoare al ACR Pre[edintele de onoare al ACR 
în perioada interbelic`în perioada interbelic`

Cu prilejul sfâr[itului anului 2017, Consiliul de
Conducere al Automobil Clubului Român s-a în -
trunit, la Sediul Central al Asociației. 

Cu acest prilej, Pre[e dintele ACR, domnul
Constantin Niculescu, a evocat, cu o emoție
deosebit` [i cu senti mente de respect, per -
sonalitatea Regelui Mihai I al României, care a
fost membru de onoare al Automobil Clubului
Ro mân [i apoi Pre[edintele de Onoare al ACR,
iar la 5 aprilie 2003, împreun` cu Regina Ana,
au efectuat o vizit` la
Sediul Central al ACR
[i s-au întâlnit cu
Membri Comitetului
Executiv, semnând în
Cartea de Aur a ACR.

Ulterior, Majesta -
tea Sa Re gele Mihai
I-a primit, la Palatul

Elisa beta, pe pre[edintele ACR, domnul Con -
stantin Niculescu, ocazie cu care a primit albu -
mul foto [i filmul vizitei la Automobil Clubul
Român.

Membri Consiliului de Con ducere au
p`strat un moment de reculegere în memoria
Re gelui Mihai I al României. Se cuvine
menționat c` Auto mobil Clubul Român, în
ziua de 5 decem brie 2017, la orele 16:00, la
puțin timp de la publicarea în mass-media a

comunicatului Casei Re -
gale privind decesul Ma -
jest`ții Sale, a transmis
Familiei Regale, Mesajul:
”Automobil Clubul Ro -
mân, pios omagiu Ma -
jest`ții Sale Regele Mihai
I”. (publicat în acest con -
text)

Regele Mihai I al României în vizit` la ACR - 2003
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ACR remember
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activitate interna]ional`

Luna noiembrie a
anului 2017 a pri lejuit
întâlniri ale delega]ilor
cluburilor automobi -
listice, pentru schim -
buri de experien]` [i
ateliere lucrative, me -
nite a dez volta gama de
be neficii pe care clu -
burile auto le ofer`
membrilor proprii, atât
pe teritoriile na ]ionale,
cât [i în alte state din
Europa.

Astfel, reprezen tan]ii
ACR au parti cipat activ
la Atelierul Lucrativ FIA
care a avut loc la Viena
- Austria, în or ga nizarea
FIA [i clubului
a u t o  m o b i l i s t i c

Cluburile auto Cluburile auto 
din FIA preocupate din FIA preocupate 

de noi beneficiide noi beneficii
pentru membrii lorpentru membrii lor

Ü

Centrul de diagnoz` auto ACR Ploie[ti
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OAMTC, discu]iile centrân -
du-se pe analiza modi fi c` -

rilor ap`rute pe pie]ele na ]io -
nale de profil, în sensul dezvol -
t`rii segmentului de telematic`
[i e-Call precum [i a schimb` -
rilor ap`rute în ce prive[te ne -
voile imediate ale automobi -
li[tilor. Totodat`, se accentuea -
z` necesitatea unei cooper`ri
transfrontaliere mai strâns`, în
care membrii clu burilor na]io -
nale s` poat` be neficia de
unele oferte foarte avantajoase
pe teritoriile altor state, pre -
cum ar fi discoun turile de com -
bustibili. Astfel, pentru anul

2018, se prefi gu reaz` ca mem -
brii ACR s` poat` beneficia de
reduceri de com bustibili nu
numai în România, dar cel
pu]in [i în alte ]`ri ale Europei.

Un alt eveniment lucrativ
care a a adunat reprezentan]ii
majorit`]ii cluburilor din Eu ro -
pa, s-a desf`[urat la Munchen
în perioada 20 – 21 noiembrie
2017, la impresionantul sediu
al celui mai mare club auto -
mobilistic din Europa : ADAC
(Germania). Cu aceast` ocazie,
a avut loc relansarea concep -
tului Show Your Card!, pro -
gram care va fi coordonat de

clubul ADAC cu implicarea
activ` a tuturor cluburilor FIA
membre ale acestui program,
printre care se num`r` [i ACR.
Prin acest program, care se
estimeaz` a avea o dezvoltare
spectaculoas` începând de
anul viitor, se dore[te ca mem -
brii cluburilor FIA s` benefi -
cieze de cele mai bune oferte
na]ionale [i interna]ionale, atât
la cazare, rent a car, transport
urban, cât [i la obiective tu -
ristice de renume mon dial [i
acces la parcuri te matice.

Toate evenimentele organi -
zate de FIA [i de cluburile

membre ale sale, au în
centrul dis cu]iilor [i
prezent`rilor, in teresul
membrilor de club, care
dorim s` beneficieze de
mo bilitate permanent`
[i de cele mai bune
con di]ii de c`l`torie.

Georgiana MOGAGeorgiana MOGA nn
Director General alDirector General al

ACRACR
Corespondent deCorespondent de

Club Club 
pentru FIApentru FIA

Ü

Imagine de grup a participan]ilor la atelierele lucrative FIA - Viena 2017

activitate interna]ional`
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preg`tire auto

În aceast` perioad`, num` -
rul absolven]ilor cu carnet de
conducere ai {colilor de {oferi
ACR din toat` ]ara, au dep`[it,
în 2017, cifra din 2016 cu 25%,
ceea ce înseamn` un nou re -
cord pentru Asocia]ia noastr`.
Iar printre elevii no[tri, de-a
lungul anilor, s-au aflat nume -
roase personalit`]i ale vie]ii
cultural-sportive [i politice din
România, care constituie în
sine o carte de vizit`.

La cunoscuta {coal` de
{oferi a ACR de pe strada Jiu -
lui, din Capital`, au înv`]at arta
volanului campioni olimpici [i
mondiali, începând cu Nadia
Comaneci [i Teodora Ungu -
reanu, actualul primar general
al Capitalei Gabriela Vran -
ceanu-Firea, cunoscu]i oameni
de televiziune cum sunt, Radu
Naum, Marina Alm`[an, Doru
Octavian Dumitru, o parte a
Grupului Divertis, în frunte cu
Toni Grecu [i Monica Anghel,
Angela Similea, mai mul]i fo[ti
[i actuali politicieni.

Sigur, a[a cum licee de mare
tradi]ie se mândresc cu absol -

ven]ii lor, deveni]i mai târziu
oameni de seam`, este de în -
]eles, în context, [i mandria cu
care ACR îi aminte[te cu
respect pe câ]iva dintre ab -
solven]ii Școlii de Șoferi ACR.

Dar ce vrem noi s` su -
bliniem este c` în toat`
aceast` perioad` de peste trei
decenii, principalul criteriu care
a definit activitatea {colilor de
{oferi ACR din întreaga ]ara a
fost calitatea deosebit` a
programului de predare, atât

teoretic`, cât [i practic`. În
câteva sondaje efectuate pen -
tru a stabili cauzele acciden -
telor rutiere, s-a constatat c`
absolven]ii {colilor de {oferi
amatori ale ACR au avut mai
pu]ine „incidente“ pe dru -
murile publice decât al]i con -
duc`tori auto.

Pentru noi vorbesc, nu doar
tradi]ia [i profesionalismul, cât
mai ales aprecierea celor care
au beneficiat de serviciile
noastre de calitate. Mare parte
din actualii cursan]i ai {colilor
de {oferi ACR sunt fiii, nepo]ii,
rudele apropiate sau prieteni
ai mai vechilor membrii ACR,
care [i-au ob]inut permisul de
conducere prin intermediul
ACR. Ei [tiu c` la noi primeaz`
seriozitatea [i rigoarea in -
struirii, nivelul superior de
cuno[tin]e al instructorilor, cât
[i mijloacele tehnice [i de
înv`]are moderne pe care le
punem la dispozi]ie.

Are importan]` cine este
instructorul? Despre in -

{ C O A L A  D E  { O F E R I  A C R{ C O A L A  D E  { O F E R I  A C R
P r e s t i g i u  [ i  p r o f e s i o n a l i s mP r e s t i g i u  [ i  p r o f e s i o n a l i s m

Ü

Poligonul {colii de [oferi Bucure[ti

Sunt deja [ofer !
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struc torii auto buni se duce
vorba ca [i despre medici [i
avoca]i. În plus, noi avem o
baz` material` excelent`:
automo bile Hyundai i10,
Chevrolet Aveo, Dacia Logan,
iar in struirea teoretic` nu se
face „în buc`t`rie“ sau prin
cine [tie ce barac` improvizat`,
ci într-o sal` special destinat`
[i amenajat` pentru acest
scop. {i, în plus, de]inem
poligoane de instruire practic`.
La noi, „ora didactica“ este ora
a de varat`, nu doar 30-35 de
minute, iar cunoscuta aluzie
„mai d` [i dumneata ceva în
plus pentru benzin`!“,
la ACR nu exist`. 

{colile ACR sunt
cunoscute [i pentru
unele facilit`]i. La
sfâr[itul [colii, in -
structorii no[tri orga -
nizeaz`, în cadrul unui
program de „testare
interna“, o examinare.
Celor care au anumite
„inabili t`]i“, le re co -
mand`m suplimen -
tarea cu câ teva ore a
perioadei de instructie
practic`. A[a se explic`
de ce procentul nostru
de reu[ite la examen „din
prima“ este foarte mare. 

Noi am implemen tat în
urm` cu doi ani [i noua

p l a t f o r m `
www.streetviewtest.ro, care

p`streaz` atât formatul [i
num`rul de întreb`ri dintr-un
test auto tradi]ional, cât [i
timpul disponibil pentru re -

zolvare. Scopul noului tip de
teste este de a prezenta

întreb`ri formulate
pe situa]ii reale, din
via]a de zi cu zi, cu
care viitorii [oferi se
pot identifica mai
bine, pentru c` au
loc pe str`zile pe
care chiar vor
conduce. Totu[i, de
ce Google Street
View? Simplu. Ideea
a por nit de la faptul
ca imaginile din
testele clasice nu
surprind realitatea
cotidian`. În
schimb, camerele

Google Street View capteaz`
mereu situa]ii relevante, care
devin adev` rate lec]ii pentru
cei care se pregatesc s`-[i
ob]in` per misul de conduce re.

V` invit`m s` v` testa]i
aptitudinile de legisla]ie rutier`
într-un mod complet nou, pe
www.streetviewtest.ro. De pe
desktop, laptop, smartphone
sau tablet`.

În incheiere, putem s`-i
asigur`m pe to]i viitorii no[tri
elevi c` dup` absolvire vor fi
nu numai foarte multumi]i, dar
[i excelen]i conduc`tori auto
pe drumurile publice.

I l ie  GABRAI l ie  GABRA nn

Ü

preg`tire auto

Instructorul auto ACR, la datorie
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Un Salon auto este o loca]ie unde se pot
admira automobile noi, prototipuri, fiind o
ramp` de lansare pentru acestea [i tendin]e în
automobilism, inclusiv în ceea ce prive[te
aplicarea noilor tehnologii.

Un Salon auto trebuie s` trezeasc` interes din
partea automobili[tilor, s` se vad` expuneri din
cele mai deosebite, fiecare model auto s` fie
amplasat într-un cadru de poveste specific, s` te
fac` s` te gânde[ti cum ar fi dac` acel automobil
]i s-ar potrivi ]ie, mai pe scurt s` te fac` s` îl
cumperi. Din p`cate, Salonul Auto Bucure[ti,
reprezint`, doar o palid` umbr` a unei ase me -
nea manifest`ri.

Redactori ai revistei ”Autoturism”, au fost pre -
zen]i la acest, a[a-zis Salon auto, care la intrare
avea [i o firm` cu numele de TÂRG de auto -
mobile second-hand [i,
la care au constatat cu
stupoare, prezen]a a
doar câtorva firme vân -
z`toare. În fruntea aces -
tora, o firm` care ocupa,
de altfel, cea mai mare
suprafa]` în cadrul pa -
vilionului central Rom -
expo, sus]inut`, în ex -
clusivitate, de c`tre un
trust media, prin cana -
lele sale de promovare. Cum poate fi denumit
un eveniment ”Salon Auto”, în lipsa unor m`rci
importante cum ar fi Volkswagen, Audi, BMW,
Renault,  Peugeot, Citroen, Nissan, [i cea mai
semnificativ` pentru noi românii, Dacia, de la
care a[teptam cu to]ii prezentarea, în România,
a noului model Duster? Este inadmisibil ca cel
mai mare constructor român s` lipseasc` cu

des`vâr[ire, având în
vedere c` în anul 2016
s-au vandut peste
584.000 de vehicule,
cu 6% mai multe decât
în anul 2015 [i cu o
cot` pe pia]a din Ro -
mânia de aproape

30%? Oare tehnicienii de la uzina Dacia sunt
mul]umimi]i de absen]a automobilelor pe care
le construiesc? Ne a[teptam la prezen]a Dacia,
având în vedere c`, pe site-ul evenimentului,
acesta apare sus]inut de ACAROM (Asocia]ia
Constructorilor de Automobile din România).
De altfel, pe acest site, este imposibil de
identificat organizatorul evenimentului.

Am remarcat, de asemenea, lipsa marilor

S imulacru l  anulu i  –  SAB 2017Simulacru l  anulu i  –  SAB 2017

opinii automobilistice
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constructori americani, care, în mod normal nu
lipsesc de la saloanele auto interna]ionale.

Este oarecum anacronic faptul c`, în loc de
Duster-ul nostru, modelul nou, în Salon, la loc
de cinste, era prezentat un automobil fabricat în
anul 1981, dar, vezi Doamne, era ultima achi -
zi]ie a unui colec]ionar!

Majoritatea dintre m`rcile expuse nu au fost
reprezentate la nivel de produc`tor sau im -
portator, automobilele au fost aduse de doar
câteva firme care vând acele m`rci, iar res -
pectivele automobile sunt disponibile oricând
spre vizionare, GRATUIT, în showroom-urile
proprii, unde te po]i [i urca în ele [i proba, iar în
cadrul salonului multe dintre acestea erau
încuiate. Pre]ul de 30 de lei de persoan`, atât
cât cost` biletul, este total nejustificat, a[a cum
reiese [i din comentariile de pe pagina de
facebook a evenimentului, unde automobili[tii
[i-au exprimat vehement dezamagirea: ”Mizerie
de Salon cu 16 ma[ini [i 30 de lei intrarea! Nu
va este … ru[ine?…”; ”Foarte dezam`git, proas -
t` organizare, ma[inile pot fi admirate din
exterior, m` refer la cele noi, 80% din ele sunt
închise”; ”Arat` precum un parc auto, nu ca un
salon… Trist!”, etc.

Oricum, ”Salonul” din aceast` toamn` nu s-a
adresat, în nici un caz, cump`r`torului de rând,
cu un venit mediu, având în vedere c` nici un
autoturism expus nu avea un pre] de pornire

sub 10.000 Euro, cu toate c` pia]a româneasc`
de automobile este plin` de oferte low-cost.

În aceast` perioad` se face mare tam-tam
privind nivelul de noxe emise de autovehicule,
dar, ce s` vezi, la acest salon nu este prezent
nici un autoturism electric, a[a cum sunt
tendin]ele la toate saloanele auto din lume.

Ne-a l`sat un gust amar [i faptul c` la
momentul vizitei noastre erau maxim 20 de
vizitatori, standuri cu oameni plictisi]i [i chiar
goale [i, nu în ultimul rând, lipsa hostess-elor

care fac parte, necondi]ionat, la saloanele auto.
Nu [tim de ce se nume[te salon. Putem aprecia
mai bine comentariul unui vizitator pe pagina
de facebook a evenimentului care afirma:
”Parcarea }iriac Auto…”

În final, ne-am dori ca to]i factorii implica]i din
industria auto de pe pia]a româneasc` s` lase
deoparte orgoliile [i interesele ascunse [i s`
colaboreze pentru a reînvia un salon auto
românesc, care s` fac` cinste industriei de profil
din ]ara noastr` [i s` strâng`, într-un singur loc
toate m`rcile de automobile, oferind astfel
vizitatorilor o expozi]ie de cea mai înalt` calitate
[i pentru toate gusturile, ad`ugând la eveniment
[i numele oficial al firmei organizatoare.

F lor in  JUMUG~Flor in  JUMUG~ nn

opinii automobilistice
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Accize, supraaccize, taxe
de înmatriculare, asigur`ri,
taxe în combustibil, rovinie -
ta, impozite. V` sun` cu -
noscut? Suntem convin[i c`
da, din moment ce sunt doar
o parte din ”birurile” care li
se cer automobili[tilor.

În mod normal, într-o ]ar`
civilizat`, non – feudal`, a -
chi tarea tuturor taxelor im -
puse de c`tre stat este
recompensat` prin beneficii:
combustibili de calitate
bun`, trafic rutier fluent, in -
frastuctur` modern`, sigur`
[i între]inut` periodic (aici
ne referim nu numai la auto -
str`zi), procese facile de des -
p`gubire în cazul apari]iei
unor daune, etc. Tocmai de
aceea statul colecteaz` bani
prin aceste mijloace, pentru
a le face automobilistilor via -
]a mai u[oar` [i, prin urmare,
de a le ar`ta respectul cuve -
nit ca [i pl`titori de taxe.

În România situa]ia este
dia metral opus`, parc` a ne
face în ciud`. În ultima peri -
oad` asist`m, cu to]ii, nepu -
tincio[i, la o degringolad` în
traficul rutier [i la un paradox
necontrolabil: ca [i automo -
bili[ti, cu cât pl`tim mai
multe taxe, cu atât suntem
mai batjocori]i, umili]i [i
traumatiza]i de c`tre cei care
se autodefinesc responsabili
s` lucreze în folosul nostru [i
care, de altfel, sunt pl`ti]i tot
din banii pe care automo -
bili[tii îi achit` cu nemiluita. 

Ca s` exemplific`m, scum -
pirea voit` a combustibililor

auto a venit, ”la pachet”, cu o
sc`dere a vitezei medii de
deplasare în trafic. Cu alte
cuvinte, cu cât pl`tim mai
mult pe combustibili, cu atât
ajungem mai greu la des -
tina]ie. Urmând logica, pu -
tem spune c` odat` ce com -
bustibilii s-au scumpit [i a
crescut timpul petrecut în
trafic, a sc`zut [i num`rul
anual de kilometri de auto -
strad`, [i a[a de pu]ini pen -
tru o ]ar` ca a noastr`, care
se inaugurau, de obicei, in -
tempestiv, la sf`r[itul anului.

Cu toate acestea, dac`
întreb`m autorit`]ile statului
cine este de vin` pentru
situa]ia dezastruoas` din
traficul rutier, r`spunsurile le
ghici]i singuri! Bineîn]eles tot
noi, cei care ar trebui s`
avem condi]ii decente de
deplasare.

Cine este de vin` pentru

producerea accidentelor?
Statisticile oficiale afirm` c`
[oferii sunt de vin`. Ne -
educa]i, nu respect` regulile
de circula]ie, se deplaseaz`
cu vitez`, intr` în dep`[iri ne -
regulamentare [amd. Nu se
spune c`, de fapt, [oferii nu
respect` regulile de circula]ie
pentru c` nu exist` autostr`zi
sau drumuri express pe care
rareori po]i înc`lca regulile
de circula]ie, acestea având
un grad ridicat de siguran]`
prin îns`[i caracteristicile
acestora. Statisticile oficiale
nu spun nici c` drumurile nu
sunt luminate, nu exist` o
sem nalizare corect` [i vizi -
bil` (vezi Valea Oltului unde,
când plou` [i se circul` pe
timp de noapte, to]i suntem
expu[i unui risc maxim de
accident), nu exist` limit`ri
tehnice de vitez`, etc. În
loc s` vedem ade v` -

CONFESIUNE DE {OFERCONFESIUNE DE {OFER

Conduc`tor i i  auto – categor ieConduc`tor i i  auto – categor ie
defavor izat`?defavor izat`?

vocea str`zii

Ü
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vocea str`zii

ratele cauze pentru care
se produc acci dentele

rutiere, prefer`m s` d`m vina
pe conduc`torii auto.

Dac` întreb`m autorit`]ile
statului de ce avem aglo -
mer`rile din traficul rutier
urban, acestea dau vina, bine -
în]eles, tot pe conduc`torii

auto: fiecare î[i poate cum -
p`ra acum orice ma[in` do -
re[te, de când cu eliminarea
taxei de poluare, iar ]ara s-a
umplut de ”vechituri”. Nimic
adev`rat, din moment ce nu
exist` un management in -
teligent al traficului rutier
prin care se pot lua m`suri

de dirijare [i fluidizare a
fluxurilor de autovehicule.

Cunoa[te]i sensurile gira -
torii în care circula]ia se
blocheaz` zilnic? Ei bine, tot
conduc`torii auto sunt de
vin` c` blocheaz` intersec -
]iile. Intersec]iile, mai ales
sensurile giratorii, sunt pro -
iectate în urma unor studii
de trafic, în care prima etap`
este m`surarea debitelor
orare. Ne punem întrebarea,
retoric` de altfel, dac` în
motivarea construirii acestor
sensuri giratorii exist` ace[ti
parametri m`sura]i real.

Ne doream, desigur, un
bilan] rutier pozitiv. Din p` -
cate, de[i nu se obi[nuie[te la
sfâr[it de an, v-am ar`tat mai
sus doar o parte din si tua]ia
dezastruoas` a trafi cului ru -
tier din România, ca o jum` -
tate a aisbergului ”rutier”!

V` dorim un an 2018 cu
trafic rutier fluent [i sigur!

Alin DrosuAlin Drosu nn

Ü

Trafic înfernal in Bucure[ti

Accident tragic, recent, [e Valea Oltului
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ACR Motorsport

ANUL SPORTIV 2017 LA ACRANUL SPORTIV 2017 LA ACR
SATU MARESATU MARE

Sucursala ACR Satu
Mare, în colaborare cu
Clubul Sportiv Rider’s,
au organizat în 2017 –
cu asisten]a colegiului
arbitrilor auto – nu me -
roase campionate auto -
mobilistice pentru pi -
lo]ii avansa]i [i debu -
tan]i.

Campionatul Interna -
]ional de Rally Sprint
(CIRS) a întrunit 147 de
concuren]i din 9 jude]e
ale ]`rii, precum [i din
Austria [i Ungaria. La
debutan]i s-au organi -
zat dou` categorii, iar la
avansa]i patru categorii
(FIA, N, A, [i H), precum
[i grupa OPEN. Etapa
inaugural` [i etapa fi -
nal` s-au desf`[urat pe
poligonul ACR Satu Mare, etapele 2 [i 4 pe
Bulevardele Transilvania, Unirii [i Republicii, iar
etapa a treia pe Aeroportul Iinterna]ional Baia
Mare., întrunind, la fiecare etap`, un num`r
record de concuren]i (între 70 [i 90 de pilo]i
avansa]i [i debutan]i).

Campionatul Na]ional de Vitez` pe Traseu
Montan a întrunit 60 de concuren]i, avansa]i,
debutan]i [i juniori. Competi]iile s-au desf`[urat
pe nou` grupe valorice, pe trasee de mare
dificultate din cinci jude]e, în cadrul a [ase
etape: pe Bucov`] (Dolj), Luna-Șes (Satu Mare),

Mese[ (S`laj), H`[dat (Hunedoara) [i R`chi]ele
(Cluj).

Campionatul European CEC ORI CUP. Aceast`
competi]ie a ajuns la edi]ia a XXI-a, întrunind
pilo]i din cinci zone ale ]`rii (Baia Mare,
Timi[oara, Zal`u, Caransebe[ [i Satu Mare), [i
din ]`ri precum Polonia, Cehia, Ungaria [i
Slovacia. În cadrul Campionatului Est European
s-a desf`[urat [i Cupa ”Some[-Oa[”, aflat` la
edi]ia a 33-a în cadrul sucursalei jude]ene Satu
Mare.

Organizarea de c`tre Sucursala ACR Satu Mare
a anului competi]ional 2017, într-o audien]` de
succes, atât la pilo]ii debutan]i [i avansa]i, cât [i
în rândul publicului spectator, a devenind deja
tradi]ional`. Acest lucru a fost posibil, în m`sur`
considerabil`, datorit` sprijinului primit din
partea Consiliilor Municipale Satu Mare [i Baia
Mare [i Consiliilor Jude]ene Maramure[ [i Satu
Mare, ca [i poli]iei [i jandarmeriei din localit`]ile
care au g`zduit competi]iile auto respective.
Partenerii media s-au situat, de asemenea, la
în`l]imea importan]ei sportului auto în universul
mi[c`rii automobilistice din ]ara noastr`.

Se letye Se letye DAVIDDAVID nn
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Sportul automobilistic ro -
mânesc cuprinde în istoria sa
[i prezen]a femeilor care [i-au
pus la încercare virtu]ile con -
ducerii auto. Printre membrii
Automobil Clubului Român,
înfiin]at la 5 aprilie 1904, s-au
num`rat [i principesa Martha
Bibescu, doamnele din înalta
societate Florica Assan, Irina
Butculescu, Elena Catargi, Ma -
ria Plagino, Constan]a Canta -
cuzino, Elena Monteoru etc. În
1905, echipajul George Valen -
tin  Bibescu [i Martha Bibescu
[i echipajul Mihail Ferekide [i
Maria Ferekide au realizat cel
mai îndr`zne] raid
auto mobilistic al tim -
pului, pe ruta Gala]i [i
Ispahan, fosta capital`
a Persiei. Renumitul
concurs interna]ional
”Cupa Doamnelor”
din perioada interbe -
lic` a fost câ[tigat de
Irina Frumu[anu
(1924), Elena Gane
(1927), Coletta Polizu
Mic[une[ti (1928) [i

din nou Elena Gane
(1930).

… Tradi]iile
com peti]iilor auto fe -
minine s-au p`strat
decenii de-a rândul
în organizarea Auto -
mobil Clubului Ro -
mân, îndeosebi în
automobilismul din
Deva, Satu Mare,
Baia Mare, Sibiu, S` -
laj, Bucure[ti [i alte
zone, mai ales în
cadrul ”Raliului Fru -

muse]ii”. Iubitorii com peti]iilor
auto feminine din Sibiu au
putut admira, atât în luna
octombrie, cât [i sâmb`t` 9
decembrie 2017, redutabile
competi]ii auto în cadrul
proiectului ACR
#WomenInMotorsport, în care
[i-au demonstrat virtu]ile
conducerii automobilului nu -
meroase echipaje din Sibiu [i
alte ora[e din Transilvania.

Nico leta  C~LINOIUNicoleta  C~LINOIU nn

ARCUL DE T IMP AL SPORTULUIARCUL DE T IMP AL SPORTULUI
AUTO FEMININAUTO FEMININ

ACR Motorsport

Competi]ie auto ACR Sibiu
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turism prin ACR

ACR ALBA IULIAACR ALBA IULIA

Capacitate: 20 camere duble cu b`i
proprii, sal` de conferinţe 100 de locuri*,

parcare privat` interioar`, Program turism
cultural şi istoric. Prezenţa la hotel poate s`
asigure şi efectuarea ITP la tarife foarte
avantajoase.

LOCA}IA ACR din  STA}IUNEALOCA}IA ACR din  STA}IUNEA
B~ILE OL~NE{TIB~ILE OL~NE{TI

Capacitate: 6 camere duble cu b`i proprii,
Program turistic în locuri istorice şi la monu -

mente de
cult. Su cur -
sala ACR
V â l c e a
faciliteaz`
accesul la
baze de
tra tament
p e n  t r u
diverse a -
fec ţiuni. 

BAZA TURISTIC~ ACR NEHOIUBAZA TURISTIC~ ACR NEHOIU

Capacitate: 30 camere duble cu b`i
proprii, Restaurant şi sal` conferinţe 200
locuri, parcare
interioar`. Va -
loare turistic`:
Masivul Penteleu
şi lacul Siriu,
Vulcanii Noroioşi,
Muzeul Chih lim -
barului, etc.

LOCATIA ACR ARADLOCATIA ACR ARAD

Situat` la mic` distan]` de punctul de
f ront ier`
N a d l a c ,
c a m e r e
moderne
dotate cu
aer condi -
]ionat [i
b ` i
p r o p r i i ,
sal` de
conferin]e, spa ]ii de parcare, program turism
cultural

INFORMA}II SUPLIMENTAREINFORMA}II SUPLIMENTARE
{I DETALII:{I DETALII:

Compartimentul Turism ACR Compartimentul Turism ACR 
tel 0213178251, 021/222.22.22, tel 0213178251, 021/222.22.22, 

email travel@acr.ro; email travel@acr.ro; 
sucursalele [i agen]iile ACR jude]enesucursalele [i agen]iile ACR jude]ene

AUTOMOBIL CLUBUL ROMÂN PUNEAUTOMOBIL CLUBUL ROMÂN PUNE
LA DISPOZI}IA MEMBRILOR S~ILA DISPOZI}IA MEMBRILOR S~I

LOCA}IILE PROPRII LOCA}IILE PROPRII 
PENTRU PETRECEREA VACAN}ELORPENTRU PETRECEREA VACAN}ELOR
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UNIT~}I  DE CAZAREUNIT~}I  DE CAZARE
PARTENERE ACR -  2017PARTENERE ACR -  2017

Discount-ur i  \n t re  5-25%Discount-ur i  \n t re  5-25%
AradArad

-
H O T E L
PRESIDENT,
Arad, Calea
Timi[oarei Nr. 164,
0 2 5 7 / 2 7 8 8 0 4 ,
president@rdsling.ro, ***.

- HOTEL
P H O E  N I X ,
Arad, Calea
A . V l a i c u
N r . 2 6 7 ,
0 2 5 7 / 2 2 9 1 1 0 ,
rezervari@hotelphoenix.ro,
***
Arge[Arge[

- HOTEL
CELLY, Pite[ti,
DN65B, km
3 + 8 0 0 ,
0248/208500, ***

- HOTEL VIC TORIA, Pitesti,
str. Egalit`]ii
nr. 21, 0248/
220777, ****

Bac`uBac`u
- PENSIU -

NEA MOL -
DAVIA, Ba -
cau, str.
M o l d o v e i
nr. 157 bis,
0744398676, ***

- PENSIUNEA CATALLEYA,
D R U M U L
Bac`u –
One[ti, km 15,
0744803175,
***

BihorBihor
- HOTEL

CARNIVAL,
Ora dea, str. Republicii nr.
55A, 0259/411218,
hotelcarnival@rdsor.ro, ***

- HOTEL
BULEVARD,
Ora dea, Bd.
Stefan cel
Mare nr.34, 0754249932,
rezervari@bulevardhotel.ro,
*****

Bistri]a-N`s`udBistri]a-N`s`ud
- HOTEL

CODRISOR,
Bistri ]a, str.
C o d r i [ o r
n r . 2 8 ,
0 2 6 3 / 2 3 3 8 1 4 ,
hotel@hotelcodrisor.ro

- HOTEL
COROANA DE
AUR, Bistrita,
str. P-ta Petru
Rares nr.4,
0 2 6 3 / 2 1 1 8 7 2 ,
rezervari@hcda.ro,

- HOTEL
C A S T E L
DRACU LA,
D N 1 7 ,
P i a t r a
Fântânele,
0236/264010

- POPASUL
TIHUTA, Bis -
trita-N`s`ud,
sat Piatra Fân -
tânele, Str.

Principal`, 0740.311554
- FISHERMAN”S RESORT,

Colibi]a, 0746544961,
rezervari@fishermans.eu

Bra[ovBra[ov
- CASA

A N E  -
M Y R A ,
B r a  s o v ,
str. Timis
nr. 20, 0268/271371, ***

- PENSIU -
NEA SOFIE,
Bra sov, str.
C o d r u l
Cosminului
122, 0268/420011,***

Buz`uBuz`u

- PENSIUNEA VULCANII
NOROIOSI, Loc. Scortoasa,
0722.623021,**

Caras-SeverinCaras-Severin
- PENSIUNEA EUROPA,

Resita str. Butov`] nr.
1A, 0728. 240215 *** Ü

turism prin ACR



26

turism prin ACR

ClujCluj
-

H O T E L
A L E X I S ,
C l u j -
Napoca ,
C a l e a
D o r o  -
b a n t i l o r
n r . 2 6 ,

0 7 4 4 . 7 7 5 8 6 8 ,
rezervari@hotelalexiscluj.ro,
***
Constan]aConstan]a

- HOTEL GOLDEN
ROSE***, str. Soveja nr.13,
Constanta, 0722.273661, 

- CASA LUCA, str. Mihail
Kogalni ceanu, nr. 44, Vama
Veche, 0744.770371, **

Dåmbovi]aDåmbovi]a
- HOTEL DAMBO VI}A, Bd.

Liberta]ii nr. 1, Târgo vi[te,
0245/213 370,
office@hoteldambovita.ro,
***

DoljDolj

- HOTEL FLORMANG, Str.
Calea Severinului Nr. 7B,
0 2 5 1 / 4 8 0 0 6 7 ,
hotel@flormang.ro, ***

Gala]iGala]i

- HOTEL MAGNUS, Ga la]i,
str. O]elarilor nr. 25,

0 7 3 0 . 6 2 4 6 8 7 ,
receptie@hotelmagnus.ro,
***
HunedoaraHunedoara

- HOTEL SARMIS, Deva,
Str. Maresal Averescu nr. 7,
0 2 5 4 / 2 1 4 7 3 1 ,

s a r m i s . d e v a @ u n i t a -
turism.ro, 

- MOTEL VIP HA}EG, Ha -

]eg, Str. Nicolae Titulescu nr.
8A, 0354/884298

- COMPLEX MONTANA,
Sta]iunea Straja-Lupeni DJ

664A, 0722 780615

Ia[iIa[i
- PENSIUNEA LAS STRADA,

Iasi, sos. Bucium, nr. 89C,
0232/213653

Mehedin]iMehedin]i

- PENSI UNEA STEAUA DU -
N~RII, str. Dunarii nr. 1016,
Eselnita, 0722.207918

Satu MareSatu Mare
- HOTEL CARDINAL,

Ü

Ü
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Satu Mare, P-ta Eroii
Revo lutiei nr. 5,

0261/706906, ***

S`lajS`laj

- PENSIUNEA LA VASILE,
Zalau, Corneliu Coposu
nr.115, 0744590624

SibiuSibiu
- HOTEL PREMIER, Sibiu,

Bd. Vasile Milea nr. 76,
0 2 6 9 / 2 4 4 8 0 4 ,
office@hotel-sibiu.ro, ***

- HOTEL PARC, Sibiu, str.
Scoala de Inot nr.1,
0 3 7 2 / 1 3 8 6 1 9 ,
office@hotelparcsibiu.ro, ***

SuceavaSuceava
- COMPLEX RAMIRO, Su -

ceava, str. Privighetorii nr.

18, 0330/803122, ***
- HOTEL ZAMCA, Suceava,

str. Zamca nr. 28A,

0230/521008, ***

TulceaTulcea
- HOTEL PLUTITOR CAR -

PATIA, Sf. Constantin, Sulina,
***

VâlceaVâlcea

- PENSIUNEA PARADIS,
Rm. Vâlcea, str. Râureni, nr.
18 C, 0740/773793, ****

VranceaVrancea
- HOTEL AMBASADOR,

Foc[ani, str. Bucegi nr. 12,
0721.737477, ***

- HOTEL UNIREA, Foc[ani,
Bd. Unirii 3-5,
0 7 2 9 . 1 5 7 . 3 5 9 ,

unirea_hotel@yahoo.com,
****

Bucure[tiBucure[ti

- HOTEL EST, Bucure[ti,
sector 2, Sos. Pantelimon
nr.23, 0372/372350, ***

Ü

turism prin ACR



Cel mai mare
discount la

combustibili auto
{tia]i că membrii ACR

beneficiază de cel mai mare
discount la achi zi]ionarea
combustibililor? Prin parte -
neriatele pe care ACR le are cu
MOL România [i LUKOIL Ro -
mânia, membrii ACR be -
neficiază de importante dis -
count-uri la achizi]io narea
oricărui tip de com -
bustibil. Fie la achizi]ia
benzinei, fie la cea a
motorinei, discount-ul
este oferit pe loc [i apare
tipărit pe bonul fiscal.

Acum totul este simplu!
E[ti membru ACR? Numai
din economiile realizate
din dis count-ul pe care
]i-l oferim la achizi -

]ionarea benzinei sau mo -
torinei î]i po]i acoperi pre]ul
asigurării de răspun dere civilă
auto (RCA) sau po]i ob]ine  1 –
2 rezer voa re gratis pe an.

Întreabă-ne cum po]i
be ne  ficia de acest

discount!
Vino în orice sucursală ACR

[i întreabă cum po]i intra în
posesia unui card de dis count

la combustibil. Mai mult, pe
lângă cardurile de discount la
combustibil, mem brii ACR
primesc gratis [i o Carte de
Salvare la Bord, care te va ajuta
în cazul unui acci dent rutier
grav.

Cu ACR ai o vacan]ă
lini[tită!

Dacă pleci în vacan]ă nu uita
numărul nostru de tele fon
la care po]i solicita asis -
ten]ă rutieră: 021 222 22
22. Alimen tează cu
motorină sau benzină [i
beneficiezi de un
important discount la
com bustibili. Pe loc,
aplicabil la casa de marcat
din sta]ia de alimentare!

UN CADOU DE SUN CADOU DE SĂĂRBRBĂĂ TORI !  TORI !  


