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Datorit` dezvolt`rii spectaculoase a Internetului [i a fluen]ei tot mai evidente a cititorilor spre acest univers informa]ional modern, inclusiv ca
urmare a evolu]iei tot mai accentuate a sistemului de comunicare în cadrul Automobil
Clubului Român, [i ca urmare
a solicit`rii unui num`r important de membri ACR, începând
cu anul 2010, revista „Autoturism“ apare on-line, pe site-ul
www.acr.ro [i poate fi accesat` gratuit.
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editorial

FORUMUL
NA}IONAL
AL ACR - 2014
C onferin]a

Na]ional` a Automobil
Clu bu lui Român, care a avut loc la 20
martie 2014, a prezentat o dubl`
semnifica]ie. Aceasta a consemnat din
punct de vedere statutar un moment
de bilan] al timpului parcurs de
asocia]ie de la forumul s`u na]ional
din 2009 [i, a marcat, totodat`,
jubileul împlinirii a 110 ani de la
înfiin]area „asocia]iunii“ la începutul
secolului XX - 5 aprilie 1904. Tocmai
acesta a fost sensul, major [i cu
relevan]` istoric`, al organiz`rii re centei Conferin]e Na]ionale în Sala
Marii Uniri de la 1918 din Cetatea Alba
Iulia, onorând propunerea Consiliului
de conducere al Sucursalei ACR Alba,
re zultat` din adunarea general` a
membrilor ACR din acest jude], de la
începutul lunii martie a.c.
Unirea ]`rilor române din 1600, într-un
stat unitar, în matca lor istoric` pre figurat` de Decebal [i Mihai Viteazul,
rea li zat` la Marea Unire din 1918 a
schimbat harta României pentru tot dea una.
Marea Unire a însemnat, totodat`,
pentru Automobil Clubul Român orga nizarea sa la scar` na]io na l` prin
înfiin]area cluburilor regionale, în ce pând din 1922. De asemenea, în anul
2014 se împline[te un secol de când
Su ve ranii Ro mâniei, Regele Ferdinand I
[i Regina Maria au devenit Pre[edin]i

de Onoare ai ACR, iar Cetatea Alba
Iulia locul istoric pentru în coronarea
lor, la 15 septembrie 1922.
S`rb`torirea jubileului celor 110 ani
de existen]` ai Automobil Clubului
Român, în Sala Marii Uniri Alba Iulia,
cu prilejul Con ferin]ei Na]ionale a ACR
din martie 2014, a avut sensurile cele
mai fire[ti, [i sublime în acela[i timp,
ale existen]ei seculare a aso ci a ]iei
noastre, istorice, care s-a vremuit - ca
s` folosim cuvintele eminesciene într-un timp cu mari semnifica]ii isto rice [i na]ionale.
Acest fapt deosebit prin substan]a
sa va loric`, care a anti cipat ziua de 5
apri lie 2014, Ziua Auto mobili[tilor, a
fost subliniat [i în Mesa jul special
adresat de Conferin]a Na]io nal` a ACR
Ma jes t`]ii Sale, Mihai I, Regele Româ niei, înnobilat în Ceta tea Alba Iulia cu
Titlul de „Mare Voievod de Alba Iulia“,
care a îndeplinit, într-o pe ri oad` [i
calita tea de Pre[edinte de O noare al
Auto mobil Clubului Regal Român.
Delega]ii prezen]i la Conferin]a
Na]ional` au adoptat [i un îndr`zne] [i
optimist plan de dezvoltare pentru
perioada 2014-2019 a Asocia]iei auto mo bili[tilor din România – Auto mobil
Clubul Român.
Constantin NICULESCU,
Pre[edintele
Automobil Clubului Român
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Scrisoarea de felicitare
adresat`
de Pre[edintele FIA,
domnului
Constantin Niculescu
Jean Todt pre[edintele FIA

Drag` Constantin,
V` scriu pentru a v`
felicita cu privire la
recenta dumneavoastr`
alegere la Pre[edin]ia
Automobil Clubului
Român.
Acest mandat
este r`splata
pentru dedicarea
dumneavoastr` fa]`
de club. Este un semn
de încredere acordat
de membrii clubului.
V` doresc mult curaj,
dumneavoastr`
[i membrii executivului
dumneavoastr` pute]i
conta pe sprijinul meu
total pe durata
mandatului.
Precum [ti]i, FIA
v` st` la dispozi]ie
pentru
a v` ajuta s` v`
îndeplini]i misiunea.
A[tept s` v` v`d
în curând.
Cu cele mai bune ur`ri,
Al dumneavoastr`
sincer,
Jean Todt
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Mesaje de felicitare au fost primite, de asemenea, din partea
cluburilor naţionale: AC (Italia), ADAC (Germania), OAMTC (Austria),
ANWB (Olanda), ACCR (Cehia),TCB (Belgia), HAK (Croaţia), MAK
(Ungaria), UAB (Bulgaria), BIHAMK (Bosnia-Herzegovina) etc.
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Mesajul Conferin]ei Na]ionale ACR
adresat Majest`]ii Sale Mihai I,
Rege al României
AUTOMOBIL CLUBUL ROMÂN

Majest`]ii Sale,
Mihai I, Rege al României
Majestate,
Automobili[tii întruni]i în Conferin]a Na]ional` a Automobil Clubului Român, care
se desf`[oar` în istorica Sal` a Marii Uniri din Alba Iulia, î[i îndreapt` gândurile
spre Majestatea Voastr`, Regele României, care, într-o anumit` perioad` a
istoriei a]i fost Pre[edinte de Onoare al Automobil Clubului Regal Ro mân.
Conferin]a Na]ional` a Automobil Clu bului Român se desf`[oar` înainte de un
eveniment jubiliar care mar cheaz` ani ver sarea a 110 ani de la înfiin]area Aso cia]iei noastre - 5 aprilie 1904. Rezonan ]a istoric` deosebit` const` [i în faptul c`
Cetatea Marii Uniri a g`zduit încoronarea Înal]ilor Suverani, Regele Ferdinand I [i
Regina Maria, ca Regi ai României Mari, în septembrie 1922, care au fost Pre[e din]i de Onoare ai Automobil Clubului Regal Român. De asemenea, Majes tatea
Voastr` de]ine]i Titlul de „Mare Voievod de Alba Iulia“.
S-a reiterat, cu profund` condescen den ]`, vizita efectuat` la Automobil Clu bul
Român, în aprilie 2003, de Ma jestatea Voastr` [i Regina Ana, mo ment str`lucit,
înscris cu litere de aur în analele istoriei Asocia]iei noastre.
Conferin]a Na]ional` a Automobil Clu bului Român î[i exprim` întreaga grati tudine fa]` de personalitatea ine galabil`, de recunoa[tere na]ional` [i interna]io nal`, a Majest`]ii Voastre, care a repre zentat [i continu` s` re prezinte un simbol
al promov`rii istoriei [i prestigiului Ro mâniei în lume.
În acest cadru jubiliar din Sala Marii Uniri din Cetatea Alba Iulia, adres`m Ma jest`]ii Voastre, omagiul de credin]`, de votament [i statornicie al auto mo bili[tilor,
întruni]i în Conferin]a Na ]ional` a Auto mobil Clubului Român.
Participan]ii la Conferin]a Na]ional`
a Automobil Clubului Rromân
Alba Iulia, Sala Marii Uniri
20 Martie 2014
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BRAND-UL ACR
ÎN PLIN~
DEZVOLTARE
Conferin]a Na]ional` a Automobil Clubului Român
din 20 martie 2014 a avut loc într-un arc de timp
jubiliar: împlinirea a 110 ani de existen]` a Asocia]iei
noastre, creat` la 5 aprilie 1904. Totodat`, Conferin]a
noastr` a marcat ascenden]a istoric` a Automobil
Clubului Român care s-a înscris în analele FIA între
primele 10 cluburi din Europa [i între primele 14
cluburi auto din lume. Brand-ul na]ional al ACR este,
astfel, iluminat de brand-ul s`u interna]ional. Prezen]a
Pre[edintelui FIA [i a pre[edin]ilor celor mai mari
autocluburi na]ionale din Europa la Centenarul
Automobil Clubului Român, din aprilie 2004, a
reconfirmat aceste adev`ruri, cu valoare na]ional` [i
interna]ional`.
Departe de a fi cople[i]i de semnifica]iile istorice ale
Automobil Clubului Român, Consiliul de Conducere [i
Comitetul Executiv au ac]ionat pe un plan larg – în perioada parcurs` de la jubileul centenarului – pentru
perfec]ionarea activit`]ii de management, la nivelul
tuturor structurilor asocia]iei, îndeplinindu-[i, astfel,
atribu]iile conferite prin Statutul ACR.
În pofida repercusiunilor crizei economice mondiale
asupra calit`]ii vie]ii întregii popula]ii din România,
Automobil Clubul Român a reu[it s`-[i men]in`
ritmurile de dezvoltare tehnico-economic`, financiar` [i
de asocia]ie, în întreaga perioad` post centenar`.
Programele de m`suri [i ac]iuni adoptate de
Conferin]ele Na]ionale din 2004 [i 2009 au fost
îndeplinite integral.
Bilan]ul anilor 2009 – 2013 premerg`tori Conferin]ei noastre Na]ionale constituie o m`rturie indiscu-

tabil`, în condi]iile autofinan]`rii complete a tuturor
activit`]ilor ACR. Statul Român nu a contribuit, în nici un
fel, la activitatea noastr`, dar Automobil Clubul Român
a contribuit la dezvoltarea statului prin impozite [i taxe.
Dac` Conferin]a Na]ional` din martie 2009 a avut
loc la Hotelul ACR Nehoiu, modernizat din temelii,
printr-un efort investi]ional considerabil, [i inaugurat în
octombrie 2008, la Hotelul ACR Alba Iulia s-a continuat,
în anii 2012 – 2013, a doua etap` de modernizare [i de
6

dotare cu toate utilit`]ile standard, cu fonduri financiare
proprii, fiind pus, în întregime, la dispozi]ia membrilor
ACR [i ai cluburilor partenere din str`in`tate. Men]ion`m, de asemenea, investi]ia considerabil` realizat` în
perioada 2009 – 2013 în dezvoltarea bazei tehnice a
asisten]ei rutiere oferit` membrilor ACR.
Parcul auto de ajutor rutier realizat în perioada 2004
– 2009, prin dotarea cu autoplatforme Renault Mascot,
autoturisme Chevrolet Aveo [i Dacia Logan, a fost puternic dezvoltat, prin achizi]ionarea, în 2011, a unei noi
flote de ajutor rutier, constituit` din 15 autoplatforme
noi Iveco Daily, de ultim` genera]ie.
În acest mod Automobil Clubul Român [i-a consolidat statutul de lider de pia]` în asisten]a rutier` a
membrilor ACR [i ai cluburilor automobilistice partenere din str`in`tate.
R`spunzând cerin]elor membrilor ACR, în perioada
2009 – 2013 au fost date în exploatare toate cele 10
sta]ii de Inspec]ie Tehnic` Periodic` - proprietate ACR,
concomitent cu asigurarea, în toate jude]ele, a liniilor
de ITP, puse la dispozi]ia membrilor ACR, în sistem de
parteneriat [i cu discount-uri de pân` la 40% fa]` de
tarifele pie]ei în materie.
Patrimoniul Automobil Clubului Român este intact, a
fost recondi]ionat [i reprezint` o condi]ie stabil` a persoanei noastre juridice.
Orizontul de a[tept`ri al membrilor Asocia]iei [i-a
g`sit o expresie concludent` în con]inutul CARNETULUI
DE MEMBRU ACR, în dimensiunile sale valorice BASIC ,
PREMIUM [i SENIOR , care reprezint` un document
unic, complex, pragmatic [i unitar în registrul de servicii,
avantaje [i facilit`]i destinate membrilor ACR. Acesta
este personalizat [i are valoarea autonomiei pentru
membrul asocia]iei, oriunde s-ar afla el.
Autocolantul „Membru ACR”, poate fi expus pe luneta sau parbrizul autoturismului, ca un veritabil „simbol al solidarit`]ii“ a membrilor asocia]iei, pe arterele de
circula]ie, în vederea ie[irii, la nevoie, din impas.
O dimensiune aparte [i f`r` precedent a activit`]ii
ACR, în perioada 2009 – 2014, a constituit-o problematica Siguran]ei Rutiere. Ca urmare, în 7 aprilie 2010,
ACR organizeaz`, în premier` pe ]ar`, Simpozionul
„Accidentul Rutier [i Implica]iile sale Socio-Economice”,
în conformitate cu Rezolu]ia ONU din 3 martie 2010. La
22 septembrie 2010, o delega]ie ACR particip` la Simpozionul „Siguran]a Rutier` în Europa” organizat de FIA,
la Bruxelles. La 6 mai 2011, la ini]iativa ACR, Pre[e-

managementul organiza]ional
dintele FIA, Dl. Jean Todt, a efectuat o vizit` oficial` la
Automobil Clubul Român [i a adresat un MESAJ cu
prilejul lans`rii în România a „Decadei Mondiale a
Siguran]ei Rutiere 2011 – 2020”. În septembrie 2012
se organizeaz`, în parteneriat cu Inspectoratul General
pentru Situa]ii de Urgen]`, prima edi]ie a „Competi]iei
Na]ionale de Descarcerare [i Acordare a Primului Ajutor
Calificat”, iar în luna august 2013 are loc a doua edi]ie
anual` a acestei competi]ii. În februarie 2013 ACR
lanseaz` Campania Na]ional` „O Secund` pentru Via]a
Ta”, sub auspiciile FIA etc.
În perioada 2009 – 2014 se înregistreaz` un adev`rat reviriment în activitatea de automobilism sportiv [i
karting sportiv, în cadrul Campionatelor Na]ionale,
zonale [i jude]ene, organizate sub egida ACR - ca Autoritate Sportiv` Na]ional`: Competi]iile de Vitez` pe Traseu Montan; Raliul Sibiului, cu edi]ii anuale, ca etap` în
European Rally Championship; Campionatul Na]ional
de Karting; Raliul Frumuse]ii devenit competi]ie cu
particip`ri interna]ionale; Campionatul Est – European
cu partcipare a pilo]ilor cluburilor auto din ]`rile vecine;
Raliul Prieteniei Br`ila – Dobrich (Bulgaria) etc.
Automobil Clubul Român s-a afirmat, în continuare,
în Societatea Civil` din România. Relevant` este includerea ACR ca membru al Consiliului Forumului Na]ional
Român pentru implementarea Strategiei UE pentru
Regiunea Dun`rii (SUERD); ACR este membru titular al
Consiliului Consultativ al Turismului; Poart` semnifica]ie, de asemenea, faptul c` ACR reprezint` o voce
distinct` în ap`rarea intereselor majore ale automobili[tilor din ]ara noastr`, inclusiv în ceea ce prive[te
unele tendin]e ale factorilor guvernamentali de a pune
noi taxe pe seama acestora, de a modifica legisla]ia
rutier` în discordan]` cu legisla]ia european`;
Automobil Clubul Român constituie o prezen]`
activ` în cadrul Federa]iei Interna]ionale a Automobilului [i Alian]ei Interna]ionale de Turism, unde î[i
aduce contribu]ia la stabilirea strategiilor regionale [i
mondiale ale mi[c`rii automobilistice. Faptul c` în 2011
Pre[edintele FIA, Dl. Jean Todt a efectuat o vizit` oficial`
la ACR, a treia vizit` oficial` a unui Pre[edinte al FIA,
reprezint` expresia prestigiului de care se bucur` ACR
pe plan mondial.
Am prezentat doar câteva din înf`ptuirile cele mai
recente în perioada care a trecut de la Conferin]a Na]ional` din 2009, ca semne ale vitalit`]ii Asocia]iei, ale
identit`]ii sale originale, ale efortului de a transforma
mi[carea automobilistic` din România într-un spa]iu de
cultur` [i civiliza]ie, de încredere [i apropriere între to]i
participan]ii la traficul rutier. Este semnificativ faptul, cu

valoare de unicat, c` Funda]ia [i Trustul de Pres` ale
Publica]iilor „Flac`ra” au conferit, în 2013, Automobil
Clubului Român, distinc]ia „FIERUL DE CRISTAL, PRIMUL
TROFEU AL CALIT~}II DIN ROMÂNIA”, trofeu care a
dominat [i a iradiat pân` în prezent, 16 edi]ii anuale,
fiind acordat pentru prima dat` unei organiza]ii a

Societ`]ii Civile. Aceast` distinc]ie se adaug` altor dou`
distinc]ii: „Diploma de Excelen]` în Siguran]a Rutier`”
atribuit` în 2007 Automobil Clubului Român de c`tre
Comisia European` [i PREMIUL Federa]iei Interna]ionale a Automobilului, înmânat în 2008 ACR, pentru
ap`rarea intereselor majore ale membrilor asocia]iei.
Tot în aceast` perioad` s-au derulat un num`r de

trei programe cu finan]are par]ial` a FIA, în domeniile
sportive [i educa]iei rutiere.
Se cuvine a aminti, în acest context, [i o nemul]umire major` a membrilor no[tri prin sistarea temporar`
a activit`]ii [colilor de [oferi ACR din 27 de jude]e, ca
urmare a interzicerii abuzive a acestei activit`]i de c`tre
Ministerul Transporturilor.
Optimismul automobili[tilor [i ai iubitorilor acestui
fenomen este prezent [i profileaz` orizontul încrederii
în ac]iunile viitoare, în multiplele domenii de referin]`
ale Automobil Clubului Român.
CONSTANTIN NICULESCU
Pre[edinte
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Patrimoniul nostru material,
element de baz`
al personalit`]ii juridice

Sediul sucursalei Bucure[ti

În perioada urm`toare vom
moderniza loca]iile hoteliere din
Câmpulung Moldovenesc [i R`d`u]i
(jude]ul Suceava) [i Sibiu, Agnita
(jude]ul Sibiu).
În perioada de referin]` 2009 –
2014, în conformitate cu dezideratele
„Deceniului Mondial de Siguran]` Rutier` 2011 - 2020“, lansat de Organiza]ia Na]iunilor Unite, la ini]iativa FIA,
parcul auto de asisten]` rutier` s-a
dezvoltat cu înc` 15 auto-platforme
de ajutor rutier marca „Iveco Daily“, de ultim` genera]ie,

Sediul sucursalei Bra[ov
Asocia]ia automobili[tilor români beneficiaz` de un
patrimoniu material complex, modern [i în dezvoltare
ascendent`, continu`.
Acum, la împlinirea a 110 ani de existen]`, putem
spune c` în baza unei viziuni pragmatice [i tendin]elor
altor cluburi auto puternice din Europa, ACR a demarat,
în anii 1978 – 1985, un amplu proces de edificare a
bazei materiale proprii, pe temei legal [i din fondurile
asocia]iei: în prezent aproape în toate sucursalele jude]ene dispunem de sedii sociale; atelierele service
construite în teritoriu au fost transformate în centre de
diagnoz` auto [i logistic` de asisten]` rutier`; în
principalele zone geografice, Nehoiu, jude]ul Buz`u,
Alba Iulia, Ol`ne[ti, jude]ul Vâlcea, Arad, dispunem de
loca]ii turistice pentru membrii ACR [i ai cluburilor
partenere din str`in`tate, care în perioada 2009 – 2014
au fost modernizate la standarde europene; în Delta
Dun`rii func]ioneaz` o baz` nautic` modern`, de
asemenea, pentru membrii asocia]iei.
Între anii 2009 – 2014 s-au pus în func]iune, în
spa]iile ACR, 10 linii de ITP, dotate cu tehnic` de vârf,
care ofer` discount-uri de peste 40% pentru membrii
ACR.
8

Flota de asisten]` rutier`

Centrul de diagnoz` auto
Râmnicu Vâlcea

capitalul

Centrul de diagnoz` auto Deva
printr-o investi]ie de peste 500.000 de euro, care au
completat parcul de asisten]` rutier` existent, format din
auto-platforme Renault Mascot [i autoturisme Chevrolet
Aveo [i Dacia Logan.
ACR [i-a consolidat astfel, statutul de lider de pia]` în
asisten]` rutier` a membrilor asocia]iei [i ai cluburilor
auto partenere din str`in`tate.
Este important pentru strategia de
avantaje [i facilit`]i acordate membrilor
asocia]iei, faptul c` din anul 2014, ACR a
redeschis cursurile [colii de [oferi,
întrerupte o perioad` din cauza modific`rii
legisla]iei în materie [i abuzurilor existente
la Ministerul Transporturilor, în paralel cu
demararea unui nou serviciu pentru
membrii ACR, de conducere preventiv` –
DEFENSIVE DRIVING.
Începând cu 2013, pe baza unui
parteneriat cu „Funda]ia FIA“, asocia]ia
noastr` realizeaz` campania de educa]ie rutier` a
copiilor „O SECUND~ PENTRU VIA}A TA”, prin
înfiin]area de laboratoare [colare, dotate cu
echipamente moderne de cunoa[tere a legisla]iei
rutiere [i educa]ie rutier`.
Conceptul de „patrimoniu“ dep`[e[te, dup` cum e [i
firesc, conota]iile economice [i semantice tradi]ionale,
\nscrise în dic]ionare, în practica cotidian` a Automobil
Clubului Român.
Pentru c` via]a presupune un climat inovativ, a]intit,
mereu, spre noile orizonturi ale cunoa[terii [i solidarit`]ii
umane. Este [tiut c`, conceptul modern de „patrimoniu“
cuprinde si o dimensiune cultural` [i spiritual` consacrat` dezvolt`rii con[tiin]ei colective, a apartenen]ei
de club.
Marea familie a membrilor asocia]iei automobilistice
înseamn` [i formarea solidarit`]ii pe arterele de
circula]ie, în ]ar` [i str`in`tate.
ACR, ca membru al Federa]iei Interna]ionale a Automobilului [i Alian]ei Interna]ionale de Turism, este
beneficiarul unor rela]ii de parteneriat cu peste 200 de
cluburi, de pe toate continentele, ceea ce face ca
membrul ACR s` nu mai fie singur pe [osea, ca urmare
a serviciilor reciproce oferite de cluburile auto de pe mapamond.
Este edificator [i faptul c` în 2013, ACR a lansat
conceptul SOLIDARIT~}II PE {OSEA între membrii s`i

ACR

în caz de nevoie, prin simpla expunere a mini-colantului
„MEMBRU ACR“ într-un loc vizibil [i legal, pe lunet` de
regul`.
Oamenii comunic` prin simboluri, iar circula]ia rutier`
nu face excep]ie. Mai ales pentru dep`[irea provoc`rilor
rutiere [i pentru comportamentul prietenos necesar.
Simbolul solidarit`]ii rutiere [i-a g`sit rezonan]a
a[teptat` [i în rela]ia membrului ACR cu personalul
care intervine în situa]iile de urgen]`.
Pe baza protocolului ACR – Inspectoratul General
pentru Situa]ii de Urgen]`, asocia]ia noastr` a lansat,
începând cu 2014, campania profund umanitar`
CARNET DE SALVARE LA BORD, cu scopul de a
prezenta toate punctele vulnerabile ale ma[inii care în
cazul interven]iei echipelor de descarcerare, la un
accident rutier, acestea s` evite gre[elile care pot fi
fatale pentru persoanele din habitaclu.
Automobil Clubul Român [i-a îmbog`]it, în acela[i
timp, patrimoniul material cu o flot` de turism nautic în
Delta Dun`rii, prin Hotelul Plutitor „Sf. Constantin” [i
printr-o nav` autopropulsoare.

Flota ACR

Hotelul este modern [i elegant [i satisface cele mai
înalte exigen]e de confort. Dispune de 20 de locuri de
cazare ([ase cabine cu câte dou` paturi, dou` cabine
cu câte trei paturi [i un apartament).
Spa]iile respective beneficiaz` de aer condi]ionat,
asigurând utilizarea în orice anotimp; nava dispune de
instala]ii tv-video, mijloace moderne de comunicare [i
distribuitoare de ap` plat`, la standarde mondiale.
De asemenea, hotelul dispune de un restaurant cu 24
de locuri pentru servirea mesei, condi]ii pentru reuniuni
familiale, petrecerea revelionului, întâlniri de afaceri.
Cu ]inut` turistic` de vedet`, nava autopropulsoare
este utilizat` atât pentru remorcarea hotelului plutitor,
cât [i pentru croaziere pe cele mai intime locuri ale Deltei. Nava este înzestrat` cu teras` [i un bar propriu.
Valoarea Hotelului plutitor const` [i în aceea c` este
ancorat, mai ales în perioada estival`, în zone de mare
9
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interes turistic, cunoscându-se faptul c` „Delta Dun`rii”
este un unicat în Europa, fiind declarat` de UNESCO ca
rezerva]ie a biosferei, beneficiaz` de clim` temperatcontinental` cu peste 2500 de ore pe an de str`lucire a
soarelui. Este un „col] pierdut” al naturii cu 300 de specii
de p`s`ri [i peste 160 de specii de pe[ti. Un adev`rat
Paradis.
Automobil Clubul Român este o asocia]ie civil`,
privat`, f`r` scop lucrativ, independent` [i nu beneficiaz` de fonduri financiare de la bugetul statului;
patrimoniul material fiind proprietatea privat` a
asocia]iei. Veniturile la activitatea economic` provin din
asisten]a rutier`, [coala de conduc`tori auto, servicii
turistice în unit`]ile proprii etc. [i, de[i am fost
confrunta]i cu efectele crizei economice la nivel na]ional
[i mondial, am reu[it s` realiz`m o strategie investi]ional` considerabil`, în conformitate cu legisla]ia în

Hotel ACR Nehoiu
vigoare, achitându-ne, la termen [i în totalitate,
obliga]iile fa]` de bugetul de stat, ale asigur`rilor sociale
[i bugetare locale, ACR neîregistrând nici o datorie fa]`
de ter]i.
Patrimoniul nostru material a constituit, dintotdeauna
[i constituie [i în prezent, potrivit Statutului ACR,
elementul de baz` al personalit`]ii sale juridice în
dezvoltarea [i modernizarea continu` a pachetului de
servicii, avantaje [i facilit`]i, conferite membrilor ACR, în
afirmarea Asocia]iei în Societatea Civil` din România [i
în rândul celor peste 200 de cluburi [i asocia]ii din
cadrul Federa]iei Interna]ionale a Automobilului.

Hotel ACR Alba Iulia

Georgiana MOGA
Director General al
Automobil Clubului Român

ACR - O BOGAT~
OFERT~ DE
SERVICII TURISTICE
n hoteluri proprii performante
n flota nautic` Delta Dun`rii
n parteneriat cu 200 cluburi
auto din strainate
Detalii şi rezervări, la:
Direcţia Organizare:
E-mail: organizare@acr.ro;
membrii@acr.ro
Tel: 021 / 317 82 51
Centrala de Alarmă şi Informaţii ACR:
E-mail: alarmcenter@acr.ro
Tel: 021 / 222 22 22;
0745 382 715; 0722 382 715
Sucursalele ACR vă stau la dispoziţie .
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Valorile perene ale ACR
la orizontul 2014

RECURS
LA ISTORIE
Printr-un recurs la istorie [i prin decodarea simbolisticii memoriei colective a ACR, putem defini
asocia]ia automobili[tilor ca fiind, înc` de la crearea
sa, personalizat` prin valorile na]ionale [i ideilefor]` ale unei familii culturale europene [i interna]ionale.
Prin]ul George Valentin Bibescu, fondatorul ACR,
descendent al unei familii care a dat domnitori }`rii
Române[ti, a fost un vizionar [i a intuit evolu]ia
evenimentelor începutului de secol XX.
Dup` înf`ptuirea celui mai mare moment al românilor de pretutindeni - 1
decembrie 1918 - Marea Unire [i încoronarea, la 22 Septembrie 1922, a
Regelui Ferdinand I [i a Reginei Maria
ca regi ai României Mari, s-au deschis
noi orizonturi pentru „Asocia]iunea
automobilistic` româneasc`”.
Un moment important l-a constituit
trecerea sub patronajul Casei Regale a
Automobil Clubului Român, gra]ie

bunelor auspicii ale rela]iilor fondatorului George
Valentin Bibescu cu suveranii Ferdinand I, Regele
României [i cu Regina Maria, cu care Martha Bibescu avea alese afinit`]i spirituale.
Este notabil [i faptul c` Automobil Clubul Român,
ca asocia]iei elitist`, a polarizat personalit`]i emblematice ca prin]ul Grigore Cantacuzino, prin]ul Nicolae Al. Ghica, savantul Gogu Constantinescu, Take
Ionescu, Ion I. C. Br`tianu, Nicolae Titulescu, precum [i scriitorii Octavian Goga, Mihail Sadoveanu,
Demostene Botez, Liviu Rebreanu etc.
I-au stat m`rturie, a[ii pilotajului auto, na]ional [i
interna]ional Petre
Cristea, Ion Zamfirescu, Jean Calcianu, Alexe de Vassal,
Titu
Manicatide,
{tefan Bondarenco,
{tefan Iancovici, M.
Butculescu, Eugen
Ionescu Cristea, Petre Vezeanu, Ludovic Balint, Nicu
Grigora[, etc.
11
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Dup` cel de-al doilea r`zboi mondial, un reaz`m
pentru Automobil Clubul Român l-au constituit
Nicolae Bozdoc, pre[edinte ONT Carpa]i, Ion
Cosma, Ministrul Turismului, Haralambie Alexa,
pre[edintele Consiliului Na]ional de Educa]ie
Fizic` [i Sport (CNEFS), Victor Beda, [ef al Poli]iei
Rutiere. {i lista ar putea continua cu multe alte personalit`]i cu voca]ie automobilistic`.
Acest mediu rezonator [i de convergen]` al
Automobil Clubului Român a dominat întreaga sa
existen]` de 110 ani [i i-a dat for]a refacerii,
mereu, dup` toate fracturile politice vremelnice
celui de-al doilea r`zboi mondial, celor patru
dictaturi [i celor cinci decenii de dictatur` comunist`, [i, nu în ultimul rând, de rezisten]` în fa]a
tentativelor de destabilizare [i dezbinare inclusiv
post decembriste. Automobil Clubul Român a demonstrat energia necesar` pentru regenerarea sa
permanent`.
Dac` Conferin]ele Na]ionale ale ACR din 1994 [i
1999 au avut loc la Bra[ov, iar Conferin]a Na]ional` din 2004 la Cercul Militar Bucure[ti, dac`
Conferin]a Na]ional` din 2009 a avut loc la Hotelul
ACR Nehoiu, jude]ul Buz`u, pentru Conferin]a
Na]ional` din martie 2014 s-a acceptat propunerea
sucursalei jude]ene Alba de a se organiza la Cetatea Alba Iulia, Sala Marii Uniri din 1918. Aceasta
pentru c` se împlinesc 100 de ani de când, în
1914, Suveranii Regele Ferdinand I [i Regina
Maria, au devenit Pre[edin]ii de Onoare ai
Automobil Club Regal Român, pentru c` Mihai I,
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Rege al României, a primit în Cetatea Alba Iulia
titlul de „Mare Voievod de Alba Iulia“, care a fost o
perioad` Pre[edinte de Onoare al ACR.
În aceast` zi de 20 martie 2014 când a avut loc
Conferin]a Na]ional` a ACR, timpul istoric s-a oprit
în loc, pentru a da str`lucire numeroaselor simboluri ale împlinirii a 110 ani de existen]` a Automobil Clubului Român.

Pre[edintele ACR \n dialog
cu Primarul Municipiului Alba Iulia

REZONAN}A S~LII MARII UNIRI
În acest loc memorabil, la 1 Decembrie 1918, a
fost semnat Actul Unirii tuturor românilor. Interiorul
monumental al S`lii Unirii a fost conservat, „buc`]ic` cu buc`]ic`” reconstituind întreg decorul de
odinioar`.
Busturile de bronz ale Regelui Ferdinand I [i
Reginei Maria domin` zona central` a S`lii Unirii,
îndemnându-te la o c`l`torie înapoi, în istoria celui
de-al doilea deceniu al secolului XX, când cei doi
suverani au fost încorona]i ca regi ai României
Mari. Pe peretele vestic al S`lii sunt fixate pl`cile
de marmur` cu textele Rezolu]iei de Unire [i Legii
pentru Unirea Transilvaniei, Banatului, Cri[anei,
S`tmarului [i Maramure[ului cu România, votat`
de Parlamentul ]`rii la 29 decembrie 1919. În sala
principal` este prezentat biroul avocatului or`dean
Aurel Laz`r la care a fost redactat` Proclama]ia de

conferin]a

autodeterminare a românilor transilv`neni, (datat`
12 octombrie 1918). Sunt expuse steagurile
purtate de cei 100.000 de oameni veni]i la Marea
Unire din 1918. Printr-o realizare pictural` de
excep]ie sunt înf`]i[ate cele mai reprezentative
personalit`]i din istoria României.

na]ional`

acest context de mare rezona]` spiritual`, s` intre
în scen` pe „primarul-simbol” al vechii Cet`]i Alba
Carolina, Liviu Zgârciu, doctor în istorie, [ef de
sec]ie la Muzeul Na]ional al Unirii – Alba Iulia care,
\nf`]i[ând pe \ntâiul primar al ora[ului Alba Iulia,
legendarul Camil Velican, a rememorat, printr-o
simbolistic` emo]ionant`, istoria vechimii noastre
pe aceste plaiuri de legend`.

Dl Emil Com[a, Pre[edintele onorific al
sucursalei Alba, primind „Diploma de merit“

Este locul s` spunem c` nu întâmpl`tor, în urma
celei mai ample campanii mediatice, cu 60.000 de
participan]i prin care erau chema]i s`-[i aleag`
minunile, locurile [i simbolurile care le reprezint`
cel mai bine ]ara, Cetatea Alba Iulia a fost aleas`
pe locul trei printre cele [apte minuni ale României
de ast`zi: Ansamblul Brâncu[i-Tg Jiu, Castelul
Corvinilor-Hunedoara, Cetatea Alba Carolina-Alba
Iulia, Cet`]ile dacice-Mun]ii Or`[tiei, Ia[ul cultural,
M`n`stirile pictate din Bucovina [i Sibiul Istoric.
Momentul inaugural al Conferin]ei Na]ionale a
ACR a fost onorat de prezen]a Primarului municipiului Alba Iulia, dl. Mircea Hava care a urat un
bun venit delega]ilor membrilor ACR din toat` ]ara
la Forumul na]ional al automobili[tilor.
„Putem spune c` venerabila vârst` de 110 ani a
ACR-ului este un simbol al unit`]ii acestei asocia]ii,
iar Sala Unirii unde ne afl`m, este un simbol al
unit`]ii tuturor românilor“ a afirmat acesta în finalul
alocu]iunii sale. Primarul Mircea Hava l-a invitat, în

Cu ajutorul arti[tilor Ansamblului „Augustin
Bena” al Consiliului Jude]ean, am asistat la scene
ale unor lupte, corp la corp, ale solda]ilor cet`]ii dacice împotriva cuceritorilor romani ai Legiunii a
XIII-a Gemina, dintr-o lume apus` în urm` cu 1900
de ani.

ÎNTOARCEREA
SPRE TIMPUL PREZENT
Printre valorile perene ale Automobil Clubului
Român care i-au consolidat, în cei peste 110 ani
de existen]`, propria identitate, în rândul organiza]iilor neguvernamentale din România [i al cluburilor automobilistice din lume, la un loc central, în
cronologia deceniilor, a fost statuat` via]a de
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asocia]ie. În acest mod, timpul cronologic al deceniilor s-a suprapus cu timpul psihologic al comunit`]ii automobilistice din ]ara noastr`.
Un astfel de moment de referin]` istoric` l-a constituit Conferin]a Na]ional` a Automobil Clubului
Român desf`[urat` în Sala Marii Uniri din 1918,
precedat` de adun`rile generale ale membrilor
ACR din toate sucursalele teritoriale.
În cadrul adun`rilor generale ale membrilor s-a
apreciat c` perioada 2009-2014 a fost cea mai
bogat` în înf`pturi în arcul de timp postdecembrist
atât prin infuzii investi]ionale considerabile în dezvoltarea bazei materiale, cât [i prin proiecte de
management în activitatea de asocia]ie [i afirmare
a Automobil Clubului Român în Societatea Civil`
din România [i, desigur, în structurile Federa]iei Interna]ionale a Automobilului.
Activitatea managerial` a Consiliului de Conducere [i Comitetului Executiv ale ACR s-a ridicat la
nivelul comandamentelor de performan]` stabilite
de Conferin]a Na]ional` din 2009.
„Caietul Conferin]ei Na]ionale“ din 20 martie
2014, elaborat într-o grafic` de excep]ie, a prezentat, pe ample spa]ii, inclusiv, prin sinteze statistice
[i imagini semnificative, bilan]ul perioadei de
referin]` 2009-2014, aceste informa]ii [i date fiind
cuprinse [i pe memory-stick-ul înmânat delega]ilor
sucursalelor teritoriale.
Ca pre[edinte al Automobil Clubului Român a
fost reales, printr-o exprimare unamin` de voturi,
14

pentru un nou mandat pe perioada 2014 - 2019, inginerul Constantin Niculescu, care - a[a cum afirma scriitorul Dinu S`raru - „este ast`zi înconjurat [i
sus]inut de o autentic` aur` legendar` [i nu m`
îndoiesc s` spun c` el este [i va r`mâne în galeria
ctitorilor mi[c`rii automobilisticii române[ti“.

PREDIC}IA ASUPRA PREZENTULUI
ESTE {I O ISTORIE A VIITORULUI
|n acest subtitlu, am citat din lucrarea „Scurt`
istorie a vii torului“ a fostului pre[edinte al B`ncii
Europene pentru Reconstruc]ie [i Dezvoltare,
Jaques Attali.
Putem afirma, [i noi, în aceast` logic`: Conferin]a Na]ional` a ACR – 2014 nu este doar un elogiu
al istoriei de 110 ani ai Clubului, ci [i o proiec]ie a
deceniului XII al asocia]iei noastre.
Aceasta reprezint`, ca sintagm`, „ora exact`“ a
lans`rii deceniului XII al ACR, iar Programul de
Dezvoltare, în orizontul 2014 – 2019 a ACR, constituie expresia inteligen]ei colective [i viziunii unei
evolu]ii optimiste a asocia]iei automobili[tilor
români în Societatea Civil` din România [i în Federa]ia Interna]ional` a Automobilului.

Dr. Ilie Gabra
Directorul Revistei „Autoturism”

via]a de

asocia]ie

Adun`rile generale
ale membrilor ACR
din sucursalele teritoriale

Sucursala Bucure[ti

Începând cu luna februarie 2014 au avut loc,
potrivit Statutului Asocia]iei, Adun`rile Generale
ale membrilor ACR din sucursalele jude]ene,
premerg`toare Conferin]ei Na]ionale a Automobil Clubului Român.
La adun`ri au luat parte, ca invita]i, oficialit`]i
locale: pre[edin]i [i vicepre[edin]i de Consilii
Jude]ene, prefec]i [i viceprefec]i, primari [i
viceprimari de municipii, ora[e, persoane cu
func]ii de conducere din principalele domenii
tangente automobilismului, kartingului, turismului, siguran]ei rutiere etc. De un deosebit interes
s-a bucurat Salutul adresat participan]ilor la
Adun`rile Generale de c`tre Pre[edintele
Automobil Clubului Român, precum [i pre zentarea PowerPoint a bilan]ului înregistrat la
nivel na]ional de ACR în toate domeniile de
activitate, prin punerea în valoare a poten]ialului deosebit de bogat de care dispune Asocia]ia, politica investi]ional` realizat` în perioada 2009 – 2014.
La Adun`rile Generale ale membrilor ACR de
la Sucursala Jude]ean` Vâlcea [i Sucursala
ACR a Municipiului Bucure[ti a luat parte dl.

Constantin Niculescu, Pre[edintele Automobil
Clubului Român; la Adun`rile Generale din filialele jude]ene au participat, de asemenea,
membri ai Consiliului de Conducere [i ai
Comitetului Executiv ale ACR.
Adun`rile Generale s-au constituit în momente specifice de analiz` a rezultatelor ob]inute în via]a de asocia]ie, în perioada 2002014. Imperativul care stat la baza dezbaterilor
a vizat perfec]ionarea activit`]ii de asisten]`
rutier`, de implementare a regulilor de circula]ie

Sucursala Gorj
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Sucursala Vâlcea

pe drumurile publice în spiritul „Decadei Mondiale pentru Siguran]` Rutier` 2011 - 2020“. Au
fost adoptate, în acest sens, programe de m`suri de natur` s` ridice calitatea serviciilor,
avantajelor [i facilit`]ilor pe care Asocia]ia le
acord` membrilor s`i.
La numeroase Adun`ri din sucursale, membri
ai Laboratoarelor [colare de Educa]ie Rutier`,
organizate începând cu 2013, cu prilejul Campaniei Na]ionale „O SECUND~ PENTRU VIA}A
TA“, sub egida ACR [i Funda]ia FIA, au prezentat momente semnificative, selectate din programele acestora, derulate în rândul copiilor.
Cu aceste prilejuri, au fost înmânate, în cadru
festiv, ca un simbol al schimbului de genera]ii,
„Carnete de Membru Simpatizant“ elevilor
membri ai laboratoarelor [colare de educa]ie
rutier`.
Pe baza criteriilor de fidelitate ale membrilor
fa]` de valorile ACR, care în 2014 a împlinit 110
ani de existen]` [i ale contribu]iei aduse în
perioada 2009 – 2014 la dezvoltarea activit`]ii
în toate domeniile tehnice, economice [i de
asocia]ie, au fost alese Consiliile sucursalelor.
În structurile acestora au fost nominalizate,
ca Pre[edin]i Onorifici, personalit`]i de referin]`
din via]a social-politic` local`, precum [i

Sucursala S`laj
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membri ACR cu [tate vechi în Asocia]ie. Au fost
desemna]i, totodat`, [i membrii Comisiilor Ob[te[ti de specialitate din sucursale [i agen]ii jude]ene.
Totodat`, au fost desemna]i delega]ii pentru
Conferin]a Na]ional` din martie 2014, precum [i
candida]ii pentru alegerea în Consiliul de Conducere al Automobil Clubului Român [i în
structurile de conducere ale Comisiilor Ob[te[ti
de Specialitate de la nivel central.
Având în vedere prestigiul [i autoritatea deosebite de care se bucur` pe plan na]ional [i în
structurile de conducere ale Federa]iei
Interna]ionale a Automobilului [i Alian]ei Interna]ionale de Turism, precum [i contribu]ia
adus` la dezvoltarea Asocia]iei [i la dep`[irea
recesiunii economice na]ionale [i mondiale, în
cadrul Adun`rilor Generale ale membrilor ACR

Sucursala Hunedoara

din sucursale, a fost sus]inut`, în unanimitate,
Hot`rârea Consiliului de Conducere al Automobil Clubului Român, din 17 februarie 2014,
ca domnul Constantin Niculescu, Pre[edintele
Automobil Clubului Român, s` candideze, pentru un nou mandat în aceast` func]ie de înalt`
responsabilitate.
În Adun`rile Generale ale membrilor ACR au
fost apreciate în mod elogios activit`]ile deosebit, desf`[urate în ultimii ani, pentru afirmarea Automobil Clubului Român în cadrul
organiza]iilor neguvernamentale din România,
în Federa]ia Interna]ional` a Automobilului, în
Alian]a Interna]ional` de Turism [i în structurile
Uniunii Europene ale FIA [i AIT, în direc]ia ap`r`rii intereselor majore ale automobili[tilor din
]ara noastr`, promov`rii conceptului siguran]ei
rutiere [i educa]iei tuturor participan]ilor la traficul pe drumurile publice, în scopul reducerii
acci den telor rutiere [i diminu`rii pagubelor
umane [i materiale.

parcurs

istoric

110 ani de
existen]` a ACR
File de istorie 1904 – 2014
n 5 APRILIE 1904. În salonul de onoare al elegantului „Grand
Hotel de Boulevard“ din Bucure[ti (cl`dire existent` [i în prezent), un
grup de automobili[ti, constitui]i în Adunarea General`, a hot`rât [i a
semnat actul de înfiin]are a primei asocia]ii a automobili[tilor din ]ara
noastr`: Automobil Club Român. Automobil Club Român se înscrie,
astfel, în primele 10 cluburi centenare din Europa [i în primele 14
cluburi centenare din întreaga lume.

Locul infiin]`rii ACR [i primul
Pre[edinte: George Valentin Bibescu

n ANUL 1926. Are loc prima curs` Bucure[ti – Paris [i retur, f`r`
oprire, performan]` realizat` de Henry Manu, înso]it de N. Constantinescu, pe o ma[in` Buick.
n ANUL 1927. Este înfiin]at Automobil Club Regional Moldova de
Sus, Cern`u]i, potrivit Statutului ACRR.

n SEPTEMBRIE 1904. Are loc prima curs` de automobile din
România organizat` de ACR pe traseul Bucure[ti - Giurgiu – Bucure[ti
(120 km). România a fost printre primele 6 ]`ri din lume care au
organizat concursuri auto, dup` Fran]a, SUA, Germania, Italia [i
Austria.

n ANUL 1928. Este editat GHIDUL DRUMURILOR din România,
sub direc]iunea lui Ion C`m`r`[escu, vicepre[edinte al ACRR.

n 8 DECEMBRIE 1905. ACR a fost primit ca membru al Asocia]iei
Interna]ionale a Automobil Cluburilor Recunoscute de la Paris,
devenit` ulterior Federa]ia Interna]ional` a Automobilului (FIA).

n ANUL 1929. Automobil Club Regal Român devine membru
fondator al CERCULUI DE SPORTURI B~NEASA (Country Club), cu
denumirea actual` de Clubul Diplomatic Bucure[ti.

n 15 DECEMBRIE 1906. Prin]ul George Valentin Bibescu, Pre[edintele ACR, particip`, pentru prima dat`, la [edin]a Asocia]iei
Interna]ionale a Automobil Cluburilor Recunoscute, ]inut` la Paris.

n ANUL 1931. Marin Butculescu, pilotând un Chrysler Imperial,
coboar` recordul de vitez` pe ruta Paris - Bucure[ti sub 40 de ore.

n IANUARIE 1909. RECUNOA{TEREA OFICIAL~ A AUTOMOBIL
CLUB ROMÂN DE C~TRE STATUL ROMÂN. Monitorul Oficial din 13
martie 1909 public` LEGEA cu articol unic: „Se recunoa[te Societ`]ii
Automobil Club Român, din Bucure[ti, calitatea de persoan` moral`,
pe baza al`turatelor statute…“, în conformitate cu hot`rârea Camerei
Deputa]ilor din 22 ianuarie 1909 [i a Senatului din 19 februarie
acela[i an.

n ANUL 1933. Darea de seam` anual` a ACRR consemneaz`
num`rul membrilor „societari“ [i „turi[ti“ ai clubului la 1.300.

n ANUL 1914. Automobil Club Român î[i schimb` statutul în
Automobil Club Regal Român (ACRR), iar timp de 33 de ani Regii
României au de]inut func]ia de pre[edin]i de onoare ai ACRR.
n 15 IANUARIE 1921. Adunarea General` a ACRR introduce un
nou capitol în Statut (capitolul 6) privind autorizarea cluburilor
regionale. Primul club regional a fost înfiin]at la 8 septembrie 1921,
la Cluj. Printre membrii lui de onoare s-a num`rat Octavian Goga.
n 22 MARTIE 1924. George Valentin Bibescu a solicitat înlocuirea
sa din func]ia de Pre[edinte al ACRR, fiind ales ca pre[edinte al Federa]iei Aeronautice Interna]ionale, cu sediul la Paris. În locul s`u a
fost ales ca Pre[edinte al ACRR Ion M. Mitilineu.
n ANUL 1925. ACRR s-a afiliat la Consiliul Central al Turismului
Interna]ional, cu sediul la Paris.
n ANUL 1926. Alexandru Berlescu realizeaz`, în premier`,
înconjurul României pe un Oldsmobile, parcurgând 2.447 km în 50
de ore.

n ANUL 1936. Petre Cristea [i Ion Zamfirescu (înso]i]i de Gogu
Constantinescu) câ[tig` Raliul Monte Carlo, pe un Ford V8, performan]` considerat` ca fiind cea mai mare victorie a automobilismului
românesc.
n 15 FEBRUARIE 1942. În cadrul ACRR pentru dare de seam` a
activit`]ii pe anul 1941 a fost omagiat` activitatea prin]ului George
Valentin Bibescu, care decedase în 1941.
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n 15 FEBRUARIE 1943. În Adunarea General` Anual` a Automobil
Club Regal Român pentru dare de seam` a activit`]ii pe anul 1942 sa relevat faptul c` ACRR a fost singura societate care, începând cu
1910 [i pân` în 1943, s-a ocupat de confec]ionarea [i instalarea
semnaliz`rii rutiere, cu finan]are din partea Statului Român.
n 15 FEBRUARIE 1947. Are loc Adunarea General` Anual` a
ACRR, pentru dare de seam` a activit`]ii pe anul 1946. S-a men]ionat
c` aceasta a fost a 42-a Adunare General` de la înfiin]area societ`]ii.
Cu acest prilej s-a relevat c` în anul expirat s-a stins din via]` Ion M.
Mitilineu, care în perioada 1924 – iulie 1946 a fost, neîntrerupt, timp
de 22 de ani, Pre[edintele ACRR. De asemenea, s-a relevat c` la 24
iunie 1946 a avut loc transformarea Asocia]iei Interna]ionale a Automobil Cluburilor Recunoscute (AIACR) în Federa]ia Interna]ional` a
Automobilului (FIA).
n 1 IANUARIE 1948. Automobil Club Regal Român prime[te
denumirea de Automobil Clubul Republicii Populare Române
(ACRPR), cu sediul în B-dul 6 Martie nr. 5, fiind unicul club na]ional
recunoscut oficial.
n ANUL 1948. Se reia cursa de pe Feleac, în organizarea Automobil Club Regional Cluj.
n ANUL 1949. Automobil Clubul Republicii Populare Române
solicit` Alian]ei Interna]ionale de Turism licen]a eliber`rii în continuare a CPD, sub noul nume, ca urmare a mandatului avut de ACRR.
n ANUL 1953. Este organizat` Competi]ia automobilistic`
MARELE PREMIU al RPR [i CIRCUITUL CFR pe parcelarea Floreasca din
Bucure[ti.
n ANUL 1956. Se organizeaz` prima curs` de slalom auto, pe
platoul din „Parcul Tractorul“ - Bra[ov.
n ANUL 1958. Urmare a transform`rilor politice din România, la
ini]iativa unui grup de automobili[ti, ACRPR a fost reorganizat într-o
nou` concep]ie, sub denumirea de Asocia]ia Automobili[tilor din
România (AAR).
n 10 DECEMBRIE 1962. Comitetul Director al Alian]ei Interna]ionale de Turism aprob` cererea Asocia]iei Automobili[tilor din
România de a fi acceptat` ca membru, sub noua sa denumire.
n 1964. Are loc prima edi]ie a Raliului Dun`rii – CASTROL, care
avea startul la Viena [i sosirea la Bra[ov.
n 1967. Are loc prima edi]ie a Raliului României.

n 1974. Se desf`[oar`, la Bra[ov, [edin]a ordinar` a Comitetului
de Direc]ie al Alian]ei Interna]ionale de Turism.
n APRILIE 1974. Se desf`[oar`, la Casa Armatei din Bra[ov, Conferin]a pe ]ar` a Automobil Clubului Român, care a marcat [i împlinirea a [apte decenii de existen]` a asocia]iei. Ca Pre[edinte onorific al ACR a fost ales Ioan Cosma, Ministrul Turismului.
n 17 MAI 1974. Se înfiin]eaz` Federa]ia Român` de Automobilism [i Karting (ACR – FRAK).
n 1975. Automobil Clubul Român este ales membru titular în
Consiliul Mondial al Alian]ei Interna]ionale de Turism, precum [i în
Consiliul Director al AIT, Regiunea l; reprezentantul ACR a fost Vasile
Iord`chescu, prim-vicepre[edinte al asocia]iei.
n DECEMBRIE 1975. Are loc, în Poiana Bra[ov, edi]ia a ll-a a
Conferin]elor Balcanice, ca reuniune a cluburilor automobilistice din
]`rile balcanice.
n IUNIE 1978. Constantin Niculescu, care timp de zece ani a îndeplinit func]ia de secretar al filialei ACR Bra[ov, a fost cooptat în
Comitetul Executiv [i este ales ca Vicepre[edinte retribuit al Automobil Clubului Român.
n 1979. Are loc, la Bucure[ti, s`pt`mâna de studii AIT, la care au
participat peste 250 de exper]i [i personalit`]i din domeniul automobilismului [i turismului automobilistic.
n NOIEMBRIE 1980. Are loc, în sta]iunea C`lim`ne[ti, jude]ul
Vâlcea, a Vll-a edi]ie a Conferin]elor Balcanice.
n ANUL 1985 a reprezentat, îns`, un moment critic în care regimul existent în România acelor ani a „na]ionalizat“ atelierele ACR [i
a „împropriet`rit“ cu ele fostele Consilii Populare. Automobil Clubul
Român, ca organiza]ie neguvernamental`, a fost redus la statutul unei
federa]ii (Federa]ia Automobil Clubul Român) în subordinea fostului
Consiliu Na]ional de Educa]ie Fizic` [i Sport. Îns`, prin abilitatea conducerii ACR s-a reu[it men]inerea solidarit`]ii membrilor, a fidelit`]ii
fa]` de valorile tradi]ionale ale asocia]iei.
n 1990. Recunoa[terea de c`tre noile autorit`]i ale României a
Automobil Clubului Român ca organiza]ie neguvernamental` de sine
st`t`toare: DECRETUL NR. 85/1 februarie 1990 privind Restabilirea
regimului de func]ionare al Automobil Clubului Român; HOT~RÂREA
GUVERNULUI ROMÂNIEI NR. 737 din iunie 1990 privind activitatea organizatoric`, financiar-economic` [i valutar` a Automobil Clubului
Român, înt`re[te statutul ACR.
Automobil Clubul Român [i-a recuperat în mare parte patrimoniul
na]ional „confiscat“ în 1985.
n 1 FEBRUARIE 1994. ACR lanseaz` Carnetul de Turist, document
care înlocuie[te „scrisoarea de invita]ie” [i care este util pentru ob]inerea vizei turistice, document ce a primit, ulterior, statut interna]ional.
n 7 MARTIE 1994. Are loc, la Bra[ov, Conferin]a Na]ional` a ACR.
Aceasta a stabilit obiectivele relans`rii Automobil Clubului Român în
Societatea Civil` româneasc`. Ca pre[edinte al Automobil Clubului
Român a fost ales ing. Constantin Niculescu care a îndeplinit func]ia
de Secretar al filialei Bra[ov a asocia]iei, Vicepre[edinte [i, respectiv,
de Secretar General al ACR.

n 1967. Un comitet de ini]iativ` a depus diligen]ele necesare
pentru transformarea AAR în Automobil Clubul Român. La împlinirea
a 63 de ani de existen]`, asocia]ia automobili[tilor din România revenea, astfel, la numele ei ini]ial – Automobil Clubul Român.
n 18 OCTOMBRIE 1967. ACR se mut` în noul s`u sediu situat în
Str. Nikos Beloiannis nr. 27, ast`zi Str. Take Ionescu nr. 27.
n ANUL 1968. Automobil Clubul Român semneaz` Conven]ia
multilateral` privind func]ionarea Scrisorilor de Credit sub egida Federa]iei Interna]ionale a Automobilului.
n FEBRUARIE 1969. Apare primul num`r al revistei AUTOTURISM,
editat` de ACR.
n SEPTEMBRIE 1969. Sub auspiciile Automobil Clubului Român
are loc, la Bucure[ti, Congresul Alian]ei Interna]ionale de Turism
(Loisirs et Tourisme).
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n 1994. Pre[edintele ACR este ales membru în Comitetul Executiv al FIA, calitate în care a fost reales, în trei mandate consecutiv, [i
în Consiliul Mondial de Turism [i Automobilism.
n 5 APRILIE 1994. Cu prilejul împlinirii a 90 de ani de existen]`,
Ion Iliescu, Pre[edintele României a adresat un mesaj Automobil
Clubului Român; la festivitate au fost prezen]i Nicolae V`c`roiu,
Primul Ministru al României, Max Mosley, Pre[edintele Federa]iei
Interna]ionale a Automobilului, Paul Nouwen, Pre[edintele Alian]ei
Interna]ionale de Turism [i mai mul]i pre[edin]i ai cluburilor din
Europa [i SUA.
n APRILIE 1997. Automobil Clubul Român g`zduie[te, la Bucure[ti, Adunarea Plenar` a Regiunii l a Alian]ei Interna]ionale de Turism.
n 5 APRILIE 1999. Jubileul a 95 de ani de existen]` a ACR a fost
s`rb`torit la Clubul Diplomatic, Bucure[ti.

n 3 DECEMBRIE 1999. Are loc, la Bra[ov, Conferin]a Na]ional` a
Automobil Clubului Român, care a stabilit direc]iile prioritare ale
asocia]iei în perspectiva marc`rii Centenarului ACR, la 5 aprilie 2004.
Ca pre[edinte al Automobil Clubului Român a fost reales Constantin
Niculescu.
n 2000. Pre[edintele Automobil Clubului Român este ales deputat în Parlamentul României.
n OCTOMBRIE 2001. Automobil Clubul Român devine membru
fondator al Funda]iei FIA, cu sediul la Londra.
n 5 APRILIE 2003. Majestatea Sa Regele Mihai l, fost Pre[edinte
de Onoare al ACRR, viziteaz` Automobil Clubul Român cu prilejul
s`rb`toririi a 99 de ani de existen]` a asocia]iei.

militan]i de seam` ai
mi[c`rii automobilistice
din România „Trofeul simbol al Centenarului“ [i
„Medalia jubiliar`“ „Centenarul Automobil Clubului Român 1904-2004“.
n MAI 2004. La invita]ia clubului automobilistic AMS SCG (Serbia
& Muntenegru), o delega]ie ACR a participat, la
Belgrad, la aniversarea a
80 de ani de la înfiin]area clubului.

n 22 SEPTEMBRIE 2004. S-a desf`[urat cursa auto Bucure[ti –
Giurgiu – Bucure[ti, cu participarea a 100 de autoturisme din toate
jude]ele ]`rii, care a marcat împlinirea unui secol de la prima curs` de
automobile din România, organizat` de Automobil Clubul Român, la
22 septembrie 1904.
n OCTOMBRIE 2004. O delega]ie a Automobil Clubului Român,
condus` de dl. Constantin Niculescu, a participat, la Paris, la aniversarea de 100 de ani de la înfiin]area Federa]iei Interna]ionale a Automobilului, organiza]ie mondial` la care ACR a aderat înc` de la
înfiin]are.

n 4 APRILIE 2004. Are loc, la Bucure[ti, Conferin]a Na]ional` a
ACR. Aceasta a adoptat programul de modernizare a activit`]ii
Automobil Clubului Român, în conformitate cu tendin]ele manifestate
la cele mai puternice cluburi auto din lume. Ca pre[edinte al
Automobil Clubului Român a fost reales Constantin Niculescu.
n 5 APRILIE 2004. Are loc s`rb`torirea, în aula Cercului Militar
Bucure[ti, a Centenarului Automobil Clubului Român 1904-2004,
jubileu care a fost onorat de prezen]a Pre[edintelui României, Ion
Iliescu, a Pre[edintelui Senatului României, Nicolae V`c`roiu, a domnului Max Mosley, Pre[edintele Federa]iei Interna]ionale a Automobilului, precum [i a pre[edin]ilor celor mai mari autocluburi
na]ionale din Europa.
Cu acest prilej, prin Decret Prezinde]ial, domnului Max Mosley i-a
fost conferit Ordinul Na]ional pentru Merit în grad de Comandor. De
asemenea, prin Decret Prezinde]ial, au fost conferite ordine [i medalii
unor personalit`]i ale Automobil Clubului Român [i mi[c`rii
automobilistice din România. Domnului Constantin Niculescu i-a fost
conferit Ordinul Na]ional „Serviciul Credincios în Gradul de Cavaler”.
n 5 APRILIE 2004. A fost lansat` lucrarea monografic` CRONICA
CENTENARULUI ACR, ca un omagiu adus f`uritorilor de ieri [i de ast`zi
ai Automobil Clubului Român.
n 5 APRILIE 2004. Pe fa]ada hotelului Bulevard, din Capital`, a
fost amplasat` o plac` jubiliar`, cu stema ACR [i inscrip]ia: „În aceast`
cl`dire s-a constituit la 5 aprilie 1904 Automobil Clubul Român“.
n 5 APRILIE 2004. Comitetul Executiv al ACR a înmânat unor

n 4 NOIEMBRIE 2004. Prin Legea nr.472/2007 pentru modificarea [i completarea Legii Educa]iei Fizice [i Sportului nr. 69/2000
s-a recunoscut Automobil Clubului Român calitatea de unic` structur`
sportiv` pentru activitatea de automobilism sportiv [i karting sportiv
(ASN)
n SEPTEMBRIE 2005. La invita]ia clubului automobilistic AMSM
(Macedonia), o delega]ie a ACR a participat la aniversarea a 60 de ani
de la înfiin]area acestui club [i a 100 de ani de la apari]ia primului
automobil pe drumurile din Macedonia.
n OCTOMBRIE 2005. A avut loc aniversarea a 100 de ani de la
înfiin]area clubului automobilistic ACI (Italia). La invita]ia ACI, o delega]ie a ACR a participat la ceremonia centenar`.
n OCTOMBRIE 2005. O delega]ie a ACR, condus` de dl.
Constantin Niculescu, membru al Consiliului Mondial pentru Mobilitate [i Automobilism al FIA [i a Comitetului Executiv FIA, a participat la lucr`rile Congresului Federa]iei Interna]ionale a Automobilului. Cu acest prilej, Adunarea General` a Federa]iei Interna]ionale
a Automobilului a reales, pentru al patrulea mandat consecutiv, ca
pre[edinte, pe dl. Max Mosley.
n DECEMBRIE 2005. Pre[edintele Automobil Clubului Român –
Autoritate Sportiv` Na]ional` pentru ]ara noastr` (ASN) – particip` la
Forumul ASN-urilor din Federa]ia Interna]ional` a Automobilului, care
a avut loc la Monte Carlo.
n IANUARIE 2006. O delega]ie a Automobil Clubului Român a
participat la inaugurarea sediului Biroului FIA din Bruxelles, organ
oficial al FIA cu atribu]ii în promovarea intereselor automobilismului
pe lâng` institu]iile Uniunii Europene.
n IANUARIE 2006. Este lansat, în premier` în România, cardul de
membru ACR, care ofer` accesul la Programul interna]ional de reduceri [i facilit`]i Show Your Card!, care cuprinde peste 25.000 de hoteluri, restaurante, magazine, muzee etc., de pe toate continentele.
n MAI 2006. Prezentarea mesajului Automobil Clubului Român
cu prilejul s`rb`toririi centenarului clubului automobilistic din Croa]ia,
HAK.
n IULIE 2006. A XXXIX-a edi]ie a Raliului României, ca etap` a
Cupei Europene FIA la Raliuri (Est).
n SEPTEMBRIE 2006. Participarea unei delega]ii ACR la lansarea
în Bulgaria a campaniei mondiale „Think Before You Drive“, de c`tre
clubul automobilistic bulgar, UAB.
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n 3 IUNIE 2008. Are loc Adunarea General` Extraordinar` a FIA
pentru reconfirmarea dlui. Max Mosley ca Pre[edinte al Federa]iei Interna]ionale a Automobilului.
n 23 AUGUST 2008. Se desf`[oar` a doua edi]ie a Bucharest City
Challenge, etap` a Campionatului Mondial FIA GT. 4
n 18 SEPTEMBRIE 2008. Automobil Clubul Român particip` la
primul eveniment al Chartei Siguran]ei Rutiere Europene, de la
Bucure[ti, în calitate de semnatar al acestui document, în premier`
pentru România, înc` din martie 2007.
n NOIEMBRIE 2008. Ob]inerea de c`tre A.C.R. a certificatului
rezultat în urma auditului privind calitatea serviciilor de asisten]`
rutier` conform standardului ISO 9001: 2000.

n OCTOMBRIE 2006. Semnarea la Barcelona, de c`tre Pre[edintele ACR, dl. Constantin Niculescu, cu ocazia Congresului anual
FIA, a Declara]iei Federa]iei Interna]ionale a Automobilului privind
siguran]a rutier` mondial` „Make Roads Safe“.

n 15 IANUARIE 2009. O delega]ie ACR particip` la Brastislava, la
lucr`rile primului Atelier Lucrativ al FIA, pentru Educa]ie Rutier`.

n OCTOMBRIE 2006. Prezentarea mesajului Automobil Clubului
Român cu prilejul festivit`]ilor consacrate anivers`rii a 100 de ani de
la înfiin]area clubului automobilistic din Catalunia, RACC.

n 19 IANUARIE 2009. Participarea delega]iei ACR la Comisia de
Peti]ii a Parlamentului European de la Bruxelles, privind taxa auto de
înmatriculare.

n NOIEMBRIE 2006. Lansarea în România a Campaniei Mondiale
„Think Before You Drive“, ini]iat` de Funda]ia FIA [i Corpora]ia
Bridgestone, în organizarea Automobil Clubului Român [i Poli]iei
Române.

n 4 FEBRUARIE 2009. Pre[edintele ACR, Dl. Constantin Niculescu,
particip` la primul simpozion TISPOL (Organiza]ia European` a
Poli]iilor Rutiere) organizat la Bucure[ti în problematica siguran]ei
rutiere.

n 20 MARTIE 2007. La sediul Comisiei Europene din Bruxelles, dl.
Constantin Niculescu, pre[edintele ACR, a semnat Charta Securit`]ii
Rutiere Europene, document multina]ional promovat de Federa]ia
Interna]ional` a Automobilului [i Comisia European`.
n 18 MAI 2007. S-a dat startul Campionatului FIA GT Bucharest
Challenge, pe un traseu în jurul Palatului Parlamentului, reprezentând
o premier` în România [i cel mai mare eveniment automobilistic din
istoria ]`rii noastre.
n OCTOMBRIE 2007. Întâlnire cu Comitetul Executiv al ACR a
pre[edintelui Agen]iei Na]ionale de Sport, dl. Octavian Belu, privind
dezvoltarea rela]iilor de cooperare între ACR [i ANS.
n 17 OCTOMBRIE 2007. O delega]ie ACR particip` la a IV-a edi]ie
a [edin]elor Cluburilor Balcanice [i la aniversarea a 50 de ani de la
înfiin]area Uniunii Automobili[tilor Bulgari.
n 22 OCTOMBRIE 2007. O delega]ie a Automobil Clubului Român particip` la Congresul Anual FIA,
desf`[urat la Paris.

n 6 MARTIE 2009. Are loc Conferin]a Na]ional` a Automobil
Clubului Român, la Centrul de Perfec]ionare a Managementului ACR
Nehoiu. A fost adoptat programul de dezvoltare al ACR pentru urm`torii cinci ani. Ca Pre[edinte al Automobil Clubului Român a fost
reales Constantin Niculescu.
n 23 OCTOMBRIE 2009. O delega]ie ACR particip` la Congresul
Anual al Federa]iei Interna]ionale a Automobilului. Cu acest prilej
Adunarea General` a FIA a ales, ca pre[edinte al FIA, pe domnul Jean
Todt.
n 7 APRILIE 2010. Automobil Clubul Român organizeaz`, în
premier` pe ]ar`, Simpozionul „ACCIDENTUL RUTIER {I IMPLICA}IILE
SALE SOCIO-ECONOMICE”, în conformitate cu Rezolu]ia ONU privind
Deceniul Mondial al Siguran]ei Rutiere 2011 – 2020, din 3 martie
2010.
n 22 SEPTEMBRIE 2010. Automobil Clubul Român a lansat, în
Cetatea Marii Uniri, Alba Iulia, Campania Mondial` „MAKE CARS
GREEN” (S` facem automobilele ecologice).
n 22 OCTOMBRIE 2010. O delega]ie ACR a participat, la invita]ia
Comisiei Europene [i Biroul FIA de la Bruxelles, la Simpozionul pe
problemele Siguran]ei Rutiere în Europa.

n 27 NOIEMBRIE 2007. Automobil
Clubului Român i s-a conferit, de c`tre Comisia European`, Premiul de Excelen]` în
Siguran]a Rutier` pentru activitatea desf`[urat` în acest domeniu, în cadrul unei
reuniuni desf`[urat` la Bruxelles, la care
ACR a fost reprezentat de dl. Constantin
Niculescu, Pre[edintele Asocia]iei.

n 2 NOIEMBRIE 2010. Pre[edintele ACR, domnul Constantin
Niculescu particip` la Congresul anual al FIA. În cadrul Adun`rii Generale a FIA s-au ales comisiile de specialitate pentru 2011, în
Comisia Interna]ional` de Karting fiind ales [i un reprezentant al ACR.

n 29 NOIEMBRIE 2007. S-a desf`[urat,
la Sediul Asocia]iei, un seminar ACR pe
probleme de programe interna]ionale [i

n 7 APRILIE 2011. Automobil Clubul Român lanseaz`, printr-o
ceremonie oficial`, noua flot` auto format` din 15 auto-platforme
„IVECO DAILY“ de asisten]` rutier`.

siguran]` rutier`, cu participarea Biroului FIA din
Bruxelles, organ oficial pe
lâng` U. E.
n 23 APRILIE 2008. Atribuirea Premiului Federa]iei
Interna]ionale a Automobilului Asocia]iei noastre pentru activit`]ile desf`[urate în
ap`rarea intereselor majore
ale membrilor ACR.

20

n 12 DECEMBRIE 2008. Participarea delega]iei ACR la Gala de
Premiere FIA pentru câ[tig`torii Campionatelor mondiale de sport
auto FIA în anul 2008.

n 6 MAI 2011. Pre[edintele FIA, dl. Jean Todt, a efectuat o vizit`
oficial` la Automobil Clubul Român, înso]it de Ambasadorul Global al
Siguran]ei Rutiere, de pe lâng` ONU.
n 10 MAI 2011. ACR lanseaz`, la nivel na]ional, împreun` cu alte
institu]ii cu responsabilit`]i în domeniu, «Decada Mondial` a Siguran]ei Rutiere 2011 – 2020», ini]iat` de Pre[edintele FIA.
n Decembrie 2011. Pre[edintele ACR, dl.Constantin Niculescu,
particip` la Congresul FIA; Adunarea General` a FIA a organizat, cu
acest prilej, Gala Campionilor 2011 pentru sportivii din Campionatele
Federa]iei Interna]ionale a Automobilului.

activitatea desf`[urat` timp de 46 de ani la
Automobil Clubul Român, pentru contribu]ia
adus` la evolu]ia [i dezvoltarea modern` a ACR.
n 25-27 IULIE 2013. A fost organizat` edi]ia
2013 a „SIBIU RALLY ROMANIA”, etap` în European Rally Championship, cel mai important
eveniment automobilistic al anului.
n 26-29 AUGUST 2013. Automobil Clubul
Român organizeaz` la Târgu Mure[, în partneriat cu Inspectoratul pentru Situa]ii de Urgen]`, edi]ia a II-a a Competi]iei Na]ionale de Descarcerare [i Acordare a Primului Ajutor Calificat.
n 26 SEPTEMBRIE 2013. Pre[edintele
Automobil Clubului Român a avut o convorbire
oficial` la sediul ACR cu ambasadorul la Bucure[ti al Emiratelor Arabe Unite, în spiritul în]elegerii cu Pre[edintele Comisiei Interna]ionale
de Karting din cadrul FIA.
n 5 APRILIE 2012. Automobil Clubul Român a conferit, într-un
cadru festiv, Trofeul ACR [i Insigna de Aur cosmonautului Dumitru
Prunariu, cu prilejul împlinirii a 30 de ani de la zborul în spa]iul
cosmic [i când ACR i-a acordat înaltul titlu de Membru de Onoare al
Asocia]iei.
n 3-5 SEPTEMBRIE 2012. Automobil Clubul Român organizeaz`
la Ploie[ti, în parteneriat cu Inspectoratul General pentru Situa]ii de
Urgen]`, prima edi]ie a Competi]iei Na]ionale de Descarcerare [i
Acordare a Primului Ajutor Calificat.

n 28-29 OCTOMBRIE 2013. Automobil Clubul
Român, membru al Consiliului Forumului Na]ional Român pentru
Implementarea Strategiei Uniunii Europene pentru Regiunea Dun`rii,
particip` la edi]ia a II-a a Forumului Anual al SUERD 2013.
n 29 OCTOMBRIE 2013. Pre[edintele Automobil Clubului Român
[i Inspectorul General al Inspectoratului General pentru Situa]ii de
Urgen]` au semnat, la sediul ACR, într-un cadru oficial, Protocolul de
Colaborare pentru prevenirea [i gestionarea situa]iilor de urgen]`, în
conformitate cu obiectivele „Decadei Mondiale a Siguran]ei Rutiere
2011 – 2020”, instituit` de ONU.

n 8 NOIEMBRIE 2012. ACR a primit reconfirmarea
certificatului privind calitatea serviciilor de asisten]` rutier` [i
mobilitate, conform standardului ISO 9001:2008.
n 21-22 NOIEMBRIE 2012. O delega]ie ACR a efectuat o vizit`
oficial` la clubul automobilistic german, ADAC cu scopul de a
ac]iona pe linia dezvolt`rii colabor`rii reciproce.
n DECEMBRIE 2012. O delega]ie a ACR particip` la Adunarea
General` FIA, care a prilejuit, totodat`, Gala Campionilor 2012
pentru sportivii din Campionatele Mondiale ale Federa]iei
Interna]ionale a Automobilului.
n IANUARIE 2013. Automobil Clubul Român lanseaz` în premier` în România Campania „Simbolul Solidarit`]ii”, prin punerea
la dispozi]ia membrilor asocia]iei a colantului „MEMBRU ACR”,
pentru dezvoltarea solicitudinii [i ajutorului reciproc între participan]ii
la trafic.
n FEBRUARIE 2013. Automobil Clubul Român lanseaz` Campania
Na]ional` „O SECUND~ PENTRU VIA}A TA” prin înfiin]area de
cabinete de educa]ie rutier` în unit`]ile [colare [i dotarea acestora cu
echipamente moderne.
n 17 – 19 MAI 2013. La Centrul de Instruire al ACR Alba Iulia, are
loc training-ul comisarilor sportivi pe probleme de siguran]` în
competi]iile auto CNAK – ACR, cu sprijinul Institutului FIA [i al trainerilor CAMS din Australia.
n 29 MAI 2013. Automobil
Clubului Roman i-a fost conferit
Primul Trofeu al Calit`]ii din România de c`tre „Funda]ia Premiile Flac`ra”, intitulat simbolic
„FIERUL DE CRISTAL”, pentru
brandul s`u na]ional, pentru
ap`rarea intereselor majore ale
automobili[tilor [i afirmarea sa
în FIA.
n 29 MAI 2013. În cadrul
acelea[i festivitati, domnului Ing.
Constantin Niculescu, Pre[edintele Automobil Clubului Român, i-a fost decernat Trofeul
„CLEPSIDRA DE CRISTAL” pentru

n DECEMBRIE 2013. O delega]ie a ACR particip` la Congresul
anual al Federa]iei Interna]ionale a Automobilului la care a fost reales
ca Pre[edinte al FIA, domnul Jean Todt.
n 1 IANUARIE 2014. Automobil Clubul Român semneaz` acordul
de aderare la re]eaua de asisten]` SNAKE a cluburilor automobilistice
membre FIA.
n FEBRUARIE 2014. Automobil Clubul Român a început
implementarea proiectului „CARTE DE SALVARE LA BORD” în conformitate cu obiectivele „Decadei Mondiale de Siguran]`
Rutier` 2011-2020”.
n FEBRUARIE 2014. Are loc reuniunea Consiliului
National al Automobil Clubului Roman pentru prezentarea
bilan]ului asocia]iei pe anul 2013 [i stabilirea programului
de dezvoltare a activit`]ii pe anul 2014. A fost convocat`
Conferin]a Na]ional` a asocia]iei pentru 20 martie 2014 [i
s-a stabilit graficul de organizare [i desf`[urare a Adun`rilor
Generale ale membrilor din sucursale [i agen]ii, premerg`toare Conferin]ei Na]ionale a ACR 2014.
n 20 MARTIE 2014. A avut loc Conferin]a Naional` a Automobil Clubului Român, \n Sala Unirii din
Cetatea Alba Iulia.
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MEMBRII ACR. COMUNITATEA
TRADI}IONAL~ A AUTOMOBILI{TILOR
Membrii Automobil Clubului Român reprezint` comunitatea tradi]ional` a automobili[tilor cu valoare de
unicat în ]ara noastr`. În 2014 aceast` comunitate î[i
aniverseaz` 110 ani de existen]`, cu con[tiin]a colectiv`
a istoriei Asocia]iei pe care a generat-o [i care i-a asigurat continuitatea de-a lungul deceniilor.
Începând cu primul s`u membru, înscris în analele
istoriei ca membru fondator al ACR în 1904, prin]ul
George Valentin Bibescu, [i pân` ast`zi, aceast` mare
Familie a membrilor ACR a încorporat, într-un proces
istoric continuu, multe sute de mii de membri din toate
categoriile sociale: fie parlamentari, fie mini[tri, fie
oameni de litere sau arti[ti plastici, fie ai mediului de
afaceri, fie din rândul participan]ilor la competi]iile de
automobilism [i karting [i, nu în ultimul rând, din marea
mas` a proprietarilor de automobile.
Dac` în zorii apari]iei ACR, acesta a avut un caracter
preponderent „elitist”, în ultimele decenii asocia]ia a
devenit un fenomen de mas`, pe m`sur` ce automobilul a intrat în practica cotidian`.
A[a cum o confirm` istoria, mi[carea automobilistic`
mondial` s-a înscris printre cele mai puternice organiza]ii na]ionale, printre cele mai perene, printre cele
mai organizate [i printre cele mai pragmatice din punct
de vedere al serviciilor auto, turistice, sportive, medicale, acordate membrilor, atât la nivel local, cât [i pe
plan interna]ional, prin organismele mondiale din care
fac parte: Federa]ia Interna]ional` a Automobilului, Alian]a Interna]ional` de Turism [i altele specifice automobilismului, acreditate la Organiza]ia Na]iunilor Unite.
Ast`zi, cele peste un miliard de automobile de pe
mapamond, [i, desigur, miliardele de beneficiari ai
libert`]ii de mi[care datorate acestora, fac parte din
marile beneficii ale culturii [i civiliza]iei contemporane,
la scar` planetar`.
În perspectiva celor 110 ani de existen]`, Automobil
Clubul Român s-a prezentat la Conferin]a Na]ional` din
20 martie 2014, cu un bilan] deosebit de pozitiv raportat la to]i cei cinci ani care au trecut de la Conferin]a
din 2009. Practic ACR a dep`[it criza economic`
na]ional` [i pe plan european, realizând ritmurile de
dezvoltare prev`zute. Pentru asigurarea pachetului de
servicii, avantaje [i facilit`]i puse la dispozi]ia membri-

lor, s-a înf`ptuit un program investi]ional considerabil,
direc]ionat pe repara]ii [i moderniz`ri ale filialelor, ale
bazelor turistice proprii; s-a dezvoltat pachetul de asisten]` rutier` prin achizi]ionarea a 15 auto-platforme
noi, de ultim` genera]ie, pentru transport autovehicule
accidentate; s-au dat în func]iune toate cele 10 sta]ii
noi de ITP; programul de eviden]` electronic` a membrilor ACR a fost elaborat dup` standarde moderne [i
performante. Membrii ACR beneficiaz` [i pe arterele de
circula]ie din str`in`tate de asisten]a rutier`, non-stop,
prin cluburile na]ionale partenere din sistemul FIA, iar,
din ianuarie 2014, ace[tia au acces la noul program de
asisten]` implementat de Federa]ia Interna]ional` a
Automobilului.
Pe orice meridian rutier din lume s-ar afla membrul
ACR [i la orice or`, acesta este asistat de cluburile partenere ale ACR. Începând cu anul 2013, membrii ACR
au beneficiat de sprijinul altor membri al Asocia]iei,
afla]i în trafic, ca urmare a ac]iunii „Simbolul Solidarit`]ii”. Din aprilie 2014, fiecare membru ACR va avea
„Carnetul de Salvare la Bord” în scopul reducerii substan]iale a timpului de salvare a vie]ii în caz de accident
rutier.
S`rb`torirea a 110 ani de existen]` a Asocia]iei constituie, în acela[i timp, un omagiu profund adus numeroaselor genera]ii de membri ACR, care reprezinta fondul s`u de aur [i stâlpii s`i de rezisten]`, ca f`uritorii, de
ieri [i de ast`zi, ai Automobil Clubului Român.
{i este deosebit de relevant faptul c`, în prezent, se
constat` un echilibru dinamic între membrii vechi ai
Asocia]iei, care an de an î[i onoreaz` obliga]iile statutare, [i membrii noi, proveni]i în majoritatea lor din
rândul tinerilor elevi [i studen]i, care se bucur` de privilegiul unor facilit`]i deosebite [i originale.
A[a cum a rezultat din recentele adun`ri generale din
sucursale [i agen]ii, membrii ACR constituie ra]iunea de
a fi a Automobil Clubului Român, ceea ce justific` din
plin preocuparea de baz` a organelor de conducere ale
Asocia]iei în ceea ce prive[te sus]inerea intereselor
majore ale acestora, l`rgirea permanent` a pachetului de
servicii, avantaje [i facilit`]i puse la dispozi]ia acestora.

Florin JUMUG~
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LIDER
AL ASISTEN}EI
RUTIERE PENTRU
MEMBRII S~I
{I AI CLUBURILOR
PARTENERE
În perioada 2009 – 2014, Automobil Clubul Român
s-a remarcat, în continuare, prin acordarea de servicii
performante de asisten]` rutier` [i mobilitate, nu numai
pentru membrii ACR, cât [i pentru cei ai cluburilor
partenere, afla]i în interes turistic sau de business in
România.

Calitatea serviciilor noastre a fost reconfirmat`, în
to]i anii 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 [i 2013, prin
ob]inerea [i men]inerea unui sistem de management al
calit`]ii pentru serviciile de asisten]` rutier` [i mobilitate
conform standardului ISO 9001:2008. Astfel, Automobil
Clubul Român [i-a consolidat calitatea de lider în
asisten]a rutier` din România, pentru membrii ACR, al]i
automobili[ti [i ai cluburilor partenere.
De remarcat este [i faptul c`, Automobil Clubul
Român opereaz` cu propia flot` de asisten]` rutier`,
atât pentru repara]iile executate la locul incidentului, cât
[i pentru transportul autovehiculelor avariate sau
defecte, lucru care arat` o calitate sporit` [i o siguran]`
cert` a autovehiculelor transportate [i a bunurilor din
acestea.
Mai mult de atât, Automobil Clubul Român furnizeaz` nu numai servicii de asisten]` rutier`, dar [i

de top

servicii de asisten]` medical`, continuarea c`l`toriei,
bilete de avion, autovehicul la schimb, asisten]` de
c`l`torie a pasagerilor implica]i în evenimentele rutiere
[i la nevoie, coordonarea procur`rii pieselor de schimb
[i echipamentelor necesare repar`rii autovehiculelor
membrilor asista]i.

Bazându-ne pe o flot` de peste 160 de autovehicule
de depanare [i transport, operate de tehnicieni califica]i
pentru astfel de interven]ii [i instrui]i în metode [i
tehnici de lucru, putem furniza calitatea de care au nevoie membrii nostri.
În perioada 2009 – 2014, Automobil Clubul Român,
prin eforturi investi]ionale considerabile, din fonduri
proprii, [i-a m`rit capacitatea de interven]ie prin achizi]ionarea a înc` 15 autoplatforme noi marca Iveco
Daily, dotate cu echipamente standardizate pentru
activitatea de asisten]` rutier`, pentru a asigura transportul a mai multor tipuri de autovehicule de pân` la
3,5 tone.

Activitatea de asisten]` rutier` este coordonat`, la
nivel na]ional, de c`tre Centrala de Alarm` [i Informa]ii,
prin echipajele de interven]ie din filialele [i agen]iile
ACR, precum [i cu partenerii subcontracta]i pentru
diverse tipuri de servicii.
Activitatea de asisten]` rutier` se bazeaz` [i pe suportul logistic al Biroului ADAC, sta]ie de dispecerizare
dedicat` membrilor cluburilor ADAC [i OAMTC, precum
[i altor cluburi europene. Biroul ADAC s-a implicat in
furnizarea de servicii adiacente asisten]ei rutiere.
La nivel interna]ional, activitatea de asisten]` rutier`
desf`[urat` de c`tre Automobil Clubul Român a primit
sprijinul cluburilor FIA, prin desf`[urarea de activit`]i
comune cu scopul de cre[tere a calit`]ii interven]iilor [i
reducerea timpului de sosire la locul incidentului,
precum [i de cre[terea ratei de repara]ii la fa]a locului.

Alin DROSU
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DIMENSIUNEA
INTERNA}IONAL~
A CLUBULUI NOSTRU
În mi[carea automobilistic` interna]ional` s-au statornicit de peste un secol rela]ii intercluburi în cadrul
Federa]iei Interna]ionale a Automobilului, iar în cadrul
Alian]ei Interna]ionale de Turism (AIT) de peste [ase
decenii. Analele istoriei Automobil Clubului Român
consemneaz` apartenen]a asocia]ei noastre înc` din
anul 1905 la Asocia]ia Interna]ional` a Automobil Cluburilor Recunoscute (ast`zi FIA).
Beneficiile apartenen]ei ACR la aceste dou` organisme mondiale au fost dintre cele mai evidente: în
anul 1949, ACR reînnoie[te conven]ia eliber`rii CPDurilor cu Alian]a Interna]ional` de Turism, iar în anul
1968 ACR semneaz` Conven]ia multilateral` privind
func]ionarea Scrisorilor de Credit sub egida FIA.
De asemenea, în anul 1968 ACR reînnoie[te Conven]ia de la Viena privind eliberarea în România în exclusivitate de c`tre asocia]ia noastr` a Permisului Interna]ional de Conducere. Aceste trei documente interna]ionale au îmbog`]it pachetul de servicii specifice
puse la dispozi]ia membrilor ACR.
Dup` cum se [tie, ACR a g`zduit, de-a lungul deceniilor, numeroase reuniuni interna]ionale, atât ale FIA,
cât [i ale AIT, inclusiv Congresul Interna]ional al AIT
(1975) [i lucr`rile Adun`rii Plenare a Regiunii I a AIT
(1997). În anul 1993, Pre[edintele ACR este ales în Comitetul Executiv al FIA, precum [i în Consiliul Mondial
de Turism [i Automobilism al FIA în care a fost reales în
mai multe mandate consecutive, precum [i în trei
mandate în Consiliul Director AIT – Regiunea I.
În perioada 2009-2014 Automobil Clubul Român a
participat la toate Congresele Anuale ale FIA [i la Adun`rile Generale ale acesteia, precum [i la lucr`rile reuniunilor anuale ale AIT, aducându-[i contribu]ia efectiv`
la elaborarea hot`rârilor vizând mi[carea automobilistic` interna]ional`.
De asemenea o delega]ie a ACR a efectuat o vizit`
oficial` la ADAC (2013), a participat la Simpozionul
TISPOL (Organiza]ia European` a Poli]iei Rutiere)
(2009) precum [i la Sofia la Reuniunea Cluburilor
Balcanice, sub auspiciile Pre[edintelui Regiunii I FIA
(2013). Pre[edintele Automobil Clubului Român a fost
cooptat ca membru titular în Consiliul Forumului

Familia mondial` a FIA
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Na]ional Român pentru Implementarea Strategiei
Uniunii Europene pentru Regiunea Dun`rii [i a parcipat
la edi]ia a II-a a Forumului (28 octombrie 2013).
Un moment care s-a bucurat de o rezonan]` deosebit`, în România l-a constituit vizita oficial` la ACR a
noului Pre[edinte al FIA, domnul Jean Todt, împreun`
cu Ambasadorul Global al Siguran]ei Rutiere de pe
lâng` ONU, cu prilejul lans`rii în România a „Decadei
Mondiale a Siguran]ei Rutiere 2011-2020”. Relevant
este [i faptul c` în februarie 2013, ACR, sub egida

Funda]iei FIA, a lansat Campania Na]ional` de Educa]ie
Rutier` a copiilor „O SECUND~ PENTRU VIA}A TA”.
Pre[edintele ACR a avut în septembrie 2013 convorbiri cu Ambasadorul la Bucure[ti al Emiratelor Arabe
Unite, în spiritul în]elegerii cu Pre[edintele Comisiei Interna]ionale de Karting (CIK) din cadrul FIA, pe problematica dezvolt`rii kartingului sportiv pe plan na]ional [i
mondial sub auspiciile CIK.
Automobil Clubul Român a ini]iat [i a organizat, prin
CNAK-ACR, numeroase competi]ii de automobilism [i
karting interna]ionale.

civiliza]ia

rutier`

CONCEPTUL ACR
PRIVIND
SIGURAN}A RUTIER~
Perioada 2009 – 2014 poate fi definit` inclusiv
printr-un aport deosebit al Automobil Clubului Român
la elaborarea unui concept modern de implementare a
valorilor civiliza]iei rutiere în ]ara noastr`, în spiritul
Rezolu]iei Organiza]iei Na]iunilor Unite din 3 martie
2010.
La numai o lun` de zile de la lansarea pe plan
mondial a Rezolu]iei ONU, Automobil Clubul Român organizeaz`, în premier` în România, pe data de 7 aprilie
2010, Simpozionul Na]ional „Accidentul Rutier [i Im-

plica]iile sale Socio-Economice” printr-o abordare
multidisciplinar`, cu participarea principalilor factori cu
responsabilit`]i în domeniu, a prevederilor „Decadei
Mondiale a Siguran]ei Rutiere 2011 – 2020” promovat`
la nivel planetar, sub auspiciile ONU. Cu acest prilej, la
Clubul Diplomatic din Bucure[ti, Automobil Clubul Român lanseaz`, o nou` flot` de asisten]` rutier`, format`
din 15 autoplatforme noi „Iveco Daily“, care a consolidat flota ACR deja existent` [i înnoit` în 2007, cu
autoplatforme „Renault Mascot“ de transport vehicule
avariate. În acest mod se asigur` rela]ia între imperativul conducerii preventive cu cel de interven]ie
post accident.
Automobil Clubul Român [i-a îndeplinit rolul de
factor de ini]iativ` pe plan na]ional conferit de Federa]ia
Interna]ional` a Automobilului prin lansarea în
România, pe data de 10 mai 2011, a „Decadei Mondiale a Siguran]ei Rutiere 2011 – 2020”. Este deosebit
de relevant faptul c`, Pre[edintele ACR a reu[it s`
asigure, cu acest prilej, prezen]a la Bucure[ti a Pre[edintelui FIA [i a Ambasadorului Global al Siguran]ei
Rutiere de pe lâng` ONU, care au transmis, pe postul
televiziunii na]ionale, un MESAJ consacrat semnifica]iilor majore ale Campaniei Mondiale, concomitent

cu sus]inerea valorilor pragmatice ale acesteia la
Parlamentul României [i la Ministerul Afacerilor
Externe.
Un nou moment de referin]` în promovarea civiliza]iei rutiere, din perioada 2009 – 2014, îl reprezint`
„Competi]ia Na]ional` de Descarcerare [i Acordare a
Primului Ajutor Calificat” din septembrie 2012 la Ploie[ti, în premier`, organizat` de Inspectoratul General
pentru Situa]ii de Urgen]`, în parteneriat cu Automobil
Clubul Român, precum [i a edi]iei a II-a de la Târgu
Mure[, în luna august 2013.
La ambele edi]ii anuale a fost prezent` flota de
asisten]` rutier` a ACR, împreun` cu tehnicienii [i
personalul de interven]ii în trafic ai Asocia]iei noastre.
O component` de baz` a conceptului ACR de siguran]` rutier`, promovat în perioada 2009 – 2014, o
constituie educa]ia rutier` a copiilor cu vârste între 6 –
14 ani [i din înv`]`mântul liceal, domeniu în care ACR
dispune de o bogat` tradi]ie.
În luna februarie 2013, Automobil Clubul Român, în
parteneriat cu Funda]ia FIA, au lansat în România, în
premier`, Campania Na]ional` „O SECUND~ PENTRU
VIA}A TA” care a implicat un efort investi]ional considerabil pentru înfiin]area de laboratoare [colare de
educa]ie rutier` [i dotarea lor cu echipamente moderne
de cunoa[tere a legisla]iei rutiere [i de educa]ie rutier`
a tinerei genera]ii.

Automobil Clubul Român a participat, în ultimii ani,
la numeroase ac]iuni organizate de Federa]ia Interna]ional` a Automobilului, pe problematica siguran]ei
rutiere: Semnarea Declara]iei FIA privind siguran]a
rutier` „Make Roads Safe”; semnarea la Bruxelles, a
Chartei Securit`]ii Rutiere promovat` de FIA [i Comisia
European`; participarea la Biroul FIA de la Bruxelles, la
invita]ia Comisiei Europene, la Simpozionul pe problemele siguran]ei rutiere în Europa. Este semnificativ, în
acest context, s` punct`m [i faptul c` Automobil
Clubului Român i s-a conferit de c`tre Comisia European`, într-o reuniune oficial` de la Bruxelles, Diploma
de Excelen]` în Siguran]a Rutier` pentru activitatea
desf`[urat` în acest domeniu.
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ACR - Autoritate Sportiv`
Na]ional` FIA pentru România
Automobil Clubul Român de]ine calitatea de
membru titular în numeroase organisme ale Federa]iei
Interna]ionale a Automobilului: Consiliului Mondial
pentru Mobilitate [i Automobilism, Comisia Interna]ional` de Karting; Funda]ia FIA. Particip`, de asemenea, la Congresul Anual al FIA, Adunarea General` a
FIA, la „Gala Campionilor” pentru sportivii din Campionatele Federa]iei Interna]ionale a Automobilului.
Federa]ia Interna]ional` a Automobilului a conferit,
de mai multe decenii, Automobil Clubului Român,
înalta calitate de Autoritate Sportiv` Na]ional` (ASN)
pentru România, acesta participând periodic la Forumul
ASN-urilor din FIA, din care decurg atribu]ii majore în
asigurarea respect`rii Regulamentelor competi]iilor
auto desf`[urate în ]ara noastr`. Totodat`, Automobil
Clubul Român este nominalizat în Legea 69/2000

(numit` [i Legea Sportului), ca entitate distinct` pentru
automobilismul sportiv [i kartingul sportiv.
În baza acestui câmp larg de responsabilit`]i în
domeniul automobilismului sportiv, voca]iei [i tradi]iei

seculare în organizarea competi]iilor auto, Automobil
Clubul Român [i-a îndeplinit în perioada 2009-2014
atributul de Autoritate Sportiv` Na]ional` (ASN) pentru
]ara noastr`. În mod sistematic, Comisia Na]ional` de
Automobilism Sportiv a ACR, (CNAK), a înscris în fiecare
an, potrivit reglement`rilor statutare, competi]iile auto
interna]ionale din România în Calendarul sportiv al Federa]iei Interna]ionale a Automobilului, iar competi]iile
na]ionale în Calendarul anual al CNAK. De asemenea,
CNAK a avizat regulamentele de organizare [i desf`[urare a competi]iilor na]ionale, zonale [i jude]ene, de
automobilism [i karting, în conformitate cu prevederile
Regulamentelor FIA. La solicitarea Federa]iei Române
de Karting, ACR a procedat la delegarea par]ial`, c`tre
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aceast` structur` sportiv` a unor atribute ale ASN-ACR
în scopul cre[terii responsabilit`]ii [i operativit`]ii în
derularea activit`]ilor în domeniu. CNAK a acordat
licen]e sportivilor români din automobilism [i karting
pentru participarea la competi]iile interna]ionale. În
anul 2013, Automobil Clubul Român a desf`[urat, sub
egida FIA, un proiect consacrat preg`tirii arbitrilor [i
comisarilor sportivi care s` oficieze competi]iile auto
din ]ara noastr` [i, la nevoie, s` poat` fi inclu[i, prin
delegare de c`tre FIA, la propunerea CNAK, în comisiile

de oficiali ai unor concursuri interna]ionale.
În perioada 2009-2014 s-au organizat, sub auspiciile
CNAK, cele mai numeroase competi]ii de automobilism
[i karting din întregul timp care s-a scurs din 1990 [i
pân` în prezent. Continuând seria de performan]e
demarate prin organizarea, în dou` edi]ii consecutive, a
Campionatului FIA GT „Bucharest City Challenge” pe
traseul din jurul Parlamentului, CNAK-ACR a înscris în
calendarul interna]ional FIA [i a organizat edi]iile 2012
[i 2013 ale Raliului Interna]ional al Sibiului, ca etap` în
European Rally Championship, urmând ca în octombrie
2014 s` se desf`[oare a treia edi]ie. S-a desf`[urat
Campionatul Na]ional de Vitez` pe Traseu Montan. În
perioada de referin]`, s-a organizat Campionatul
Central European sub egida cluburilor auto ACR din
Satu Mare, Timi[, Maramure[. S-a desf`[urat „Raliul
Frumuse]ii” cu participare interna]ional`, cu etape
zonale „Femina”. A avut loc „Raliul Prieteniei Br`ilaDobrich” – peste 20 de edi]ii. O competi]ie de
anvergur` a fost Campionatul Na]ional de Îndemânare
cu etape zonale la Br`ila, Bucure[ti, Constan]a, Drobeta
Turnu Severin, Cluj Napoca în organizarea GT Auto
Club. În anii 2009-2013 s-au desf`[urat, în fiecare an, în
sucursalele jude]ene ACR, competi]iile tradi]ionale
tehnico-aplicative de automobilism [i karting, aceste
concursuri devenind un fenomen de mas` în sportul
auto pentru licen]ia]i [i debutan]i.
Acestea sunt numai câteva dintre activit`]ile de auto
[i karting sportiv desf`[urate de ACR prin CNAK [i
sucursalele jude]ene. În ace[ti ultimi ani, 2009 – 2013,
concursurile de automobilism [i karting deschise atât
pentru licen]ia]i, cât [i pentru amatori, au fost
organizate pe întreg teritoriul ]`rii.
Ioan OLARU

45 de ani

media auto

„AUTOTURISM“ - 500 de apari]ii
Acest num`r al revistei noastre,
ca publica]ie proprie a Automobil
Clubului Român, are o valoare jubiliar`: în calendarul neîntrerupt al
apari]iilor sale înscrie num`rul 500!
Primul num`r al Revistei „Autoturism” a primit „botezul” în februarie
1969, fiind singura publica]ie cu
acest profil din România.
Apari]ia pe pia]` a însemnat, în
primul rând, închiderea arcului de
timp 1904-1969, pentru c` în 1907,
dup` numai trei ani de la înfiin]area
sa, Automobil Clubul Român a pus
la dispozi]ia membrilor s`i „Revista
Automobil`”, care din cauza r`zboiului mondial [i-a încetat activitatea,
reap`rând pe pia]` în 1919, iar începând cu octombrie 1926 [i-a
schimbat numele, ap`rând cu titlul
„Automobil [i Sport”, l`rgindu-[i
spectrul prin problematica avia]iei,
sporturilor atletice [i hipism.
Revista era chemat` astfel s` slujeasc` o arie mai larg`, având în
vedere c` membrul fondator al clubului, prin]ul George Valentin Bibescu, era, de asemenea, membru
al Asocia]iei Interna]ionale de Aeronautic`, al c`rei pre[edinte a fost
ales, ulterior, precum [i faptul c`
Automobil Clubul Român, împreun`
cu Asocia]ia „Jockey Club”, au reprezentat principalii fondatori ai Clubului Diplomatic din Bucure[ti.
O parte însemnat` din membrii
ACR au fost [i membrii ai Clubului
Diplomatic din Bucure[ti.
Începând cu 1969, revista noastr` a fost personalizat` tematic, în
exclusivitate pe orizonturile complexe [i în plin` devenire ale auto-

mobilismului, dat fiind amploarea
fenomenului automobilistic din România [i pe plan mondial.
St`pâni]i de interesul breslei, de
istoria jurnalismului automobilistic,
de mirajul noilor personalit`]i care
au conferit logica de a exista de-a
lungul deceniilor, a revistei „Autoturism”, s-a procedat la lecturarea pe
verticala deceniilor sale de existen]`,
aproape întreaga sa colec]ie de
apari]ii: de la primul num`r din
1969 la recentul num`r 499.
Re]inem astfel c` memoria revistei este înnobilat` de valorile faptelor istorice ale ]`rii, cu substan]a
„Au to turism ” a constituit - iat`,
aproape 50 de ani – ca o veritabil`
cronic` a Asocia]iei automobili[tilor
din România, în liniamentele sale
esen]iale: tehnica auto, securitatea
[i asisten]a rutier`, automobilism
sportiv [i karting sportiv, turism
automobilistic, via]a de asocia]ie,
ap`rarea intereselor majore ale
automobili[tilor [i multe alte direc]ii
adiacente.

existen]ial` a Automobil Clubului
Român, [i desigur, a Federa]iei Interna]ionale a Automobilului [i Alian]ei
Interna]ionale de Turism, ca organiza]ii mondiale de profil.

Anul 2010 a marcat destinul
publica]iei noastre prin trecerea la
vizualizarea on line, ca urmare a implement`rii, la scar` general`, a limbajului virtual în publicistica na]ional` [i interna]ional`.
Revista este pus`, în mod gratuit,
la dispozi]ia membrilor ACR, prin
accesare electronic`, iar începând cu
2011 a fost editat un supliment al
Revistei Autoturism cu titlul „Foaie
pentru minte, inim` [i... ACR” cu expediere gratuit`, prin po[t`, la domiciliul membrilor.
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Salonul de la Geneva
6-16 martie 2014
A 84-a edi]ie a
Salonului Auto
de la Geneva
[i-a deschis
por]ile pentru
pres`, zi lele
de 4 [i 5
mar tie fiind
de dicate
exclusiv
accesului
jur na li[tilor.
În peri oa da
6-16 mar tie
Salonul a fost
deschis
publi cu lui
larg.
Cele mai puternice Smart-uri ForTwo (cele
pe care le [tie toat` lumea) sunt preparate de
tunerul Brabus, unul dintre apropia]ii Mercedes
sau al doilea tuner important pentru Mercedes,
dup` AMG. Smart nu s-a dat de ceasul mor]ii
cu lansarea asta [i pur si simplu a ar`tat ma [ina la Geneva.
Varianta având un motor tot în 3 cilindri, de
1 litru, turbo. Scoate fix 102 cp.
Ma[ina e plin` peste tot de logo-uri Brabus,
ca s` vad` toat` lumea c` ai dat pe ea 23.000
de euro, TVA inclus.
Apple e în negocieri pentru cump`rarea
Tesla în SUA, dar în acela[i timp americanii vor
s` ajung` cu gadgeturile lor în toate ma[inile
din întreaga lume.
Apple CarPlay a fost prezentat la Geneva,
montat pe noul Mercedes Clasa C W205.
Sistemul prezentat a fost montat peste con sola Mercedes [i func]ioneaz` doar conectat la
un IPhone 5 sau mai nou.
{i utilizatorii Android au primit ve[ti bune.
Google lucreaz` cu Mercedes pentru dezvol ta rea unui sistem asem`n`tor.
Koenigsegg One: 1 e cea mai rapid` ma[in`
28

de la Geneva! O minune a tehnicii moderne ca re atinge viteza ame]itoare de 450 km/h. Este
un model rar, dar pe care milioane de oameni îl
vor conduce. Virtual, pentru c` bolidul suedez
va face parte din noua serie Need For Speed.
Koenigsegg se laud` c` One:1 e mai rapid`
decât Bugatti Veyron Super Sport [i Hennessey
Venom, ma[inile care de]in recordul de vitez`
în acest moment.
Seat a prezentat noul Rege al [oselelor,
noul Leon Cupra . Spaniolii de]inu]i de Volks wagen se laud` c` ma[ina nu este o simpl`
clon` pentru Golf VII, ci una care a stabilit un

nout`]i

nou record la Nürburging, sub 8 minute pe tur,
performan]` unic` pentru o ma[in` cu trac]iune
pe fa]`. Cupra vine cu motor de 2.0 litri turbo ce
scoate 270 de cai putere [i o cutie manual` în
[ase trepte.
Noutate absolut` de la BMW: Seria 2 Active
Tourer a fost prezentat la Geneva, ma[ina cu
trac]iune pe fa]`, un hatchback cu acoperi[
înalt sau un micro-van asem`n`tor cu

Mercedes B-Class sau Golf Sportsvan. Puterea
vine de la motoarele de 1.5 litri turbo în trei
cilindri, 2.0 turbo în patru cilindri sau 2.0 litri
turbodiesel, asta în condi]iile trac]iunii pe fa]`,
o noutate pentru fanii BMW.
Volkswagen Scirocco prime[te un f a c e l i f t
pentru 2014, unul în linia recentelor lans`ri, de
la Golf VII [i pân` la Passat.
Scirocco nu prime[te motoare noi, doar linii
noi de design, cu elemente noi de iluminare în
fa]` [i în spate, materiale mai bune la interior,
[i jante din aliaj între 17 [i 19 inchi, în func]ie

auto

de model. E primul pas spre schimbarea total`
a lui Scirocco, programat` undeva în 2016.
Alfa Romeo a prezentat noul 4C la Geneva,
dar [i Disco Volante, o ma[ina superb` care a
ap`rut prima data in 2012 sub forma de con cept.

Disco Volante are motor de 4.7 litri V8 ce
pro duce 450 de cai. Ea atinge suta în 4.2
secunde [i arat` încânt`tor!
Jeep a venit la Salonul Auto de la Geneva cu
Renegade , noul SUV din clasa compact` ce se
anun]` concurent serios pentru Nissan Juke.
Jeep a construit Renegade în stilul clasic
ame rican, dar i-a redus dimensiunile pentru
pia]a preten]ioas` din Europa. Renegade e mai
bine echipat pentru o f f r o a d , dar are [i calit`]i
de sportiv in ora[. Renegade e mai p`tr`]os
decât Juke si e bazat pe platforma viitorului
Fiat 500X.
Jeep a preg`tit 16 combina]ii la echiparea
motorului, de la 1.4 benzin` cu 160 de cai [i
pana la 2.4 litri cu 184 de cai [i cutie automat`
în nou` trepte.
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începe de la 220.000 de euro.
Honda a adus la Geneva noul concept Civic
Type R, precursorul unui model de serie mai
puternic decât ceea ce am v`zut pân` acum.
Ma[ina prezentat` la salon nu arat` ca un OZN,
a[a cum ar trebui s` arate un concept. Din
acest motiv credem c` modelul de serie nu este
departe nici în timp. Noul Civic Type R are 5 u[i
[i un motor de doi litri turbo [i 300 de cai putere.
Ma[ina este mai joas`, un pic mai lat`, are jante
pe 20 de inci [i LED-uri în toate farurile.

Jeep ofer` doua sisteme 4x4, iar sistemul
Active Drive trimite toata puterea c`tre orice ax
atunci când acest lucru este necesar.
Renegade vine în premier` cu sistemul My
Sky Open, care se poate opera manual sau au to mat. Renegade e primul model construit de
Jeep în afara SUA, in Italia, la fabrica Fiat din
Melfi.
Lamborghini Huracan

Lamborghini a început produc]ia lui Gallardo
în 2004 [i a terminat-o anul trecut.
Doar cu numele. Pentru c` ma[ina exist` în
continuare, la acela[i nivel ultrasport [i de lux.
A fost pre zentat` în premiera la Geneva. Acum
se nu me[te Huracan [i s-a lansat la sfâr[itul lui
2013, în decembrie.
De atunci [i pân` acum s-au strâns 700 de
co menzi pentru noul Lamborghini. Este un
model 4x4 extrem, care prinde 100 km/h în 3.2s
[i atinge 325 km/h vitez` maxim`.
Motorul (exGallardo) scoate 600 de cai
comparativ cu 550 cât scotea, iar consumul este
mai mult decât civilizat, medie de 12.5 litri/100
km. Numele "Huracan" este al unui taur dintr-o
corid` din 1879, din Alicante, Spania. Aceasta
este tradi]ia Lamborghini, s`-[i numeasc` ma 30 [inile dup` taurii din coride. Pre]ul unui Huracan

Ford este una din m`rcile de volum care e
perceput` ca una premium pe la toate
saloanele. Asta pentru c` e un juc`tor mare de
tot [i pentru c` are o ma[ina pe care poate s-o
arunce în lupt` cu oricine. Mustangul este,
poate, la fel de important pentru istoria auto ca
un Ferrari sau ca un Mercedes.
Este ma[ina cu care dai ture pe covor când
e[ti mic, ma[ina pe care o vezi în filme [i
ma[ina pe care ]i-o dore[ti la orice vârsta.
Modelul Cabrio 2015 a fost adus la Geneva [i
lansat chiar cu o zi înainte pentru pres`.
Plafonul este din material textil, retractabil
automat, desigur. Timpul de decapotare este
de 10 secunde, foarte rapid mai ales pentru
ma[ini americane despre care se [tie c` nu ]in
atât de mult la fine]uri de tip nem]esc.
Americanii au fost [i mai aten]i la detalii [i la
confort [i au f`cut plafonul din câteva straturi
care nu doar izoleaz` foarte bine, ci [i anti foneaz` extraordinar.
Cel pu]in a[a zic ei în comunicatul de presa.
Tot Ford spune c` mecanismul cu tot cu pânza
ocup` mai pu]in loc în portbagaj acum.
Motoarele r`mân ca la versiunea clasica. Cel
de baz` este un V6, de 3.7 litri [i 300 de cai.
Ford pune pe Mustang [i tehnologia EcoBoost,
cu motorul de 2.3 litri, turbo, [i 300 de cai.
`Cel mai puternic Mustang Cabrio r`mâne V8ul de 5 litri [i 420 de cai. Vânz`rile încep din
toamna. Dup` ni[te prognoze Ford, unul din 5
Mus tan g-uri vândute, va fi un Cabrio.
C`t`lin MIHAI

