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Datorit` dezvolt`rii specta -
culoase a Internetului [i a flu -
en]ei tot mai evidente a citito-
rilor spre acest univers infor-
ma]ional mo dern, inclusiv ca
urmare a evo lu]iei tot mai ac -
cen tuate a sistemului de co -
mu nicare în cadrul Auto mo bil
Clubului Ro mâ n, [i ca ur mare
a solicit`rii unui num`r impor-
tant de membri ACR, în cepând
cu anul 2010, revista „Auto tu -
rism“ apare on-line, pe site-ul
www.acr.ro [i poa te fi acce-
sat` gratuit.

P r i m u l  n u m ` r  P r i m u l  n u m ` r  
-  f e b r u a r i e  1 9 6 9  --  f e b r u a r i e  1 9 6 9  -
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ed i to r ia lau to tu r i sm

Con[tiin]a durabilit`]ii celor peste 11 de -
cenii de existen]` a Automobil Clubului Ro -
mân [i-au g`sit o expresie deplin` [i în auto -
mobilismul sportiv din România. Arcul de timp
înscris între 22 septembrie 1904, când a avut
loc prima curs` auto, pe ruta Bucure[ti-Giurgiu
[i retur, organizat` de ACR în primul s`u an de
existen]`, [i civiliza]ia automobilismului spor -
tiv 2014, a[eaz` în cartea sa de aur mii de
înainta[i, al`turi de mii de contemporani p` -
trun[i de voca]ia „zeului” automobil.

La în`l]imea celor 11 decenii de automo bi -
lism sportiv, care, în analele istoriei, propul sea -
z` România printre primele [ase ]`ri din lume
care au organizat competi]ii auto, putem
afirma c` poporul român s-a remarcat prin
geniul s`u în avangarda culturii [i civiliza]iei pe
b`trânul nostru continent [i în lume. Prin]ul
George Valentin Bibescu, pre[edintele fon -
dator al ACR, prin cursa din 1904, Bucure[ti -
Giurgiu se aliniaz` Fran]ei, SUA, Germaniei,
Italiei [i Austriei, care au inaugurat sportul
automobilistic \n lume. În 1904 se împlineau
50 de ani de la inaugurarea primei linii
telegrafice din România pe traseul Bucure[ti-
Giurgiu, 35 de ani de la inaugurarea – de c`tre
Alexandru Ioan Cuza [i Mihail Kog`lniceanu –
a primei linii ferate din ]ara noastr` pe ruta
Bucure[ti-Giurgiu, iar, în anul urm`tor, 1905,
s-a inau gurat podul în unghi peste fluviul
Dun`rea, de c`tre celebrul Anghel Saligny, de
asemenea, o premier` mondial`.

Putem afirma, a[adar, în acest context
istoric, c` în 2014 civiliza]ia automobilismului
sportiv al Automobil Clubului Român pri me[ -
te, la rândul s`u, profil de epoc`. 

Se spune c` timpul istoric cuprinde, în sub -
stan]a lui, toate duratele anterioare. 

În spa]iul automobilistic al ACR exist` o
mito logie a ti ne re]ii f`r` b`trâne]e, unde
genera]iile de „mon [trii sacri” se succed, ca
într-o nesfâr[it` [tafe t`, unde timpul cro -
nologic este str`puns de timpul psihologic [i

de cel al valorilor umane [i „cailor putere”. Ne
stau m`rturie compe ti ]iile cu un nume
emblematic: „Raliul Româ niei”, „Raliul Z` -
pezii”, „Raliul Mân`stirilor”, „Ra liul Deltei”,
cursele de vitez` de pe Feleac, din Poiana
Bra[ov, Predeal, Sinaia [i culmi nând, pe plan
inter na ]ional, cu „Raliul Balca nic”, „Raliul
Por]ilor de Fier”, „Raliul Dun`rii”, „Turul
Europei” care au f`cut istorie în sportul cu
motor. Iar, în ulti mele dou` decenii, post -
decembriste, voca]iile automobilistice de
excep ]ie sub auspiciile ACR î[i consacr` învin -
g`torii printr-o suit` vast` de competi]ii în
enclavele „cailor putere” din Ti mi [oara, Deva,
Satu Mare, Craiova, Sibiu, Br`i la, Baia Mare,
Cluj-Napoca, [i altele, cu zeci [i sute de echi -
paje de pilo]i licen]ia]i [i debu tan]i, inclusiv
ale automobilismului feminin în organizarea
CNAK-ACR, ca Autoritate Sportiv` Na]ional`
atribuit` de FIA.

Suita ampl` de competi]ii organizate de
Automobil Clubul Român, circumscrise oma -
gierii celor 110 ani de automobilism sportiv
împlini]i la 22 septembrie 2014, fie c` no mi -
naliz`m, în acest sens, Campionatul Est-Euro -
pean de înde mânare [i orientare de la Satu
Mare, Campionatul Na]ional de Înde mâ nare,
cu etape la Bucure[ti, Constan]a, Br`i  la, Bu -
z`u, Cluj-Napoca, Ploie[ti, Foc[ani, Campio -
na tul Na]ional de Îndemânare Timi [oara,
„Raliul Frumuse]ii” (Competi]ie dedicat`
femeilor), fie c` ne referim la Raliul ma[inilor
de epoc` (Cursa de 500 km) Bucure[ti-
Constan]a, din 22-23 sep tem brie sau la Raliul
Balcanic Br`ila-Dobrich (BG), pune în lumin`
faptul c` aso cia]ia noastr` a a[ezat la loc de
cinste, în acest an jubiliar venerarea str` -
lucitelor tradi]ii ale sportului cu motor din
România.

Constantin NICULESCU
Pre[edintele 

Automobil Clubului Român

AUTOMOBILISMUL SPORTIV AL ACR
- 11 DECENII DE AFIRMARE |N
UNIVERSUL CIVILIZA}IEI EUROPENE



În spiritul hot`rârilor Con fe rin -
]ei Na]ionale a ACR din 20 martie
2014, privind îmbun`t`]irea co -
munic`rii cu membrii Asocia]iei
[i ridicarea calit`]ii serviciilor a -
cor date acestora, scopul esen]ial
al Automobil Clubului Român este
asigurarea serviciilor de asisten]`
rutier`, dezvoltarea interesului ce -
 t`]eni lor pentru prac ticarea auto -
mo bilismului [i activit`]ii sportive
de automobilism, dezvolt`rii de
activit`]i pentru membrii s`i din
rândul copiilor [i tinerilor etc. A
fost ela borat Programul Na ]ional
de Gestiune Membri ACR. Noul
Program a fost \ntocmit timp de
mai multe luni de c`tre firme spe -
cializate în IT [i management îm -
preun` cu compartimentele de
profil ale Administra]iei Centrale.

Astfel, începând cu anul 2014,
activitatea de asocia]ie este expri -
 mat`, atât calitativ cât [i cantitativ
în Programul Na]ional de Gesti u -
ne a Membrilor, pe structuri socio-
profesionale, teri toriale, de vâr -
st`, sex, care pun în lumin` im -
perativele de dezvol ta re a activi -

t`]ilor complexe referi toa re la ser -
viciile, avantajele [i facilit`]ile ofe -
rite acestora. Pro gramul permite
Adminis tra ]iei Centrale ACR, prin
Centrala de Alarm` [i In for ma]ii,
precum [i sucursalelor/agen]iilor
teri toriale, s` cunoasc` în fiecare

moment, statutul fiec`rui mem -
bru ACR [i dinamica ser viciilor
acor date acestora.

Programul Na]ional de Gestiu -
ne Membri con stituie o banc`
complex` de date [i informa]ii
care face posibil` optimizarea
managementului Automobil Clu -
bului Român în conformitate cu
orizontul de a[teptare al mem -
brilor, privind cunoa[terea legis -
la  ]i ei rutiere din România [i str`i -
n`tate, perfec]ionarea de prin  de -
rilor conducerii auto [i respecta -

rea rigorilor comporta mentului
preventiv la volan.

Datele de identificare [i repre -
zentativitate ale membrului ACR
nou înscris, de vechime în aso -
cia]ie sau care î[i actualizeaz`
cotiza]ia pe anul în curs, se intro -
duc în mod operativ în Progra -
mul de Gestiune Membri, astfel
încât, imediat dup` finalizarea
proces`rii acestora, s` se poat`
elibera chitan]a [i, eventual, fac -
tura de încasare care se în -
mâneaz` membrului ACR.

Directorul sucursalei/[eful a -
gen]iei jude]ene ACR va asigura
cunoa[terea [i respectarea legii
nr. 677/2001 de c`tre to]i sala -
ria]ii din subor dine, privind pro -
tec]ia persoanelor cu privire la
prelucrarea datelor cu caracter
personal [i libera circula]ie a
acestor date care nu sunt desti -
nate a fi dezv`luite, f`r` consim -
]`mântul persoanei vizate. Da -
tele membrilor ACR vor fi folosite
doar în cadrul Automobil Clubu -
lui Român, numai pentru eli -
berarea de legitima]ii, transmi -
terea de newsletters, transmi te -
rea Revistei «Autoturism», situa]ii
statistice, structura de date [i
informa]ii cu caracter global vor fi
accesibile doar Administra]iei
Centrale ACR, iar conducerea
sucursalei/agen]iei jude]ene dis -
pune de datele [i informa]iile
membrilor ACR din raza ei teri -
torial-geografic`, cu aceea[i obli -
ga]iei de restric]ionare [i pro tec -
]ie în spiritul legisla]iei în vigoare.

Programul Na]ional de Gestiu -
ne a membrilor ACR a fost
implementat \ncepând cu luna
septembrie 2014, dup` o peri -
oad` semnificativ` de aplicare cu
titlu de experiment \n sucursa le/
agen]ii jude]ene.

A lexandru VASILEAlexandru VASILE n

membrii ACR principalul capital uman

PROGRAMUL NA}IONAL 
DE GESTIUNE A MEMBRILOR ACR

4
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eveniment 2014

„COMPETI}IA NA}IONAL~ DE
DESCARCERARE {I ACORDARE A
PRIMULUI AJUTOR CALIFICAT”

ORADEA 2014

ISTORIA RECENT~ A COMPETI}IEI
Aceast` celebr` competi]ie are deja istorie. Prima

edi]ie anual` s-a desf`[urat la Ploie[ti, în anul 2012.
Pe principalul bulevard al municipiului, re[edin]` de
jude], a avut loc o ampl` expozi]ie cu logistica mo -
dern` de descarcerare [i acordare a primului ajutor
calificat, din sistemul IGSU [i altor institu]ii partenere
în salvarea vie]ii pe [osea, precum [i în ceea ce pri -
ve[te conceptul securit`]ii rutiere [i prevenirii acci -
dentelor pe arterele de circula]ie. Automobil Clubul
Român a fost prezent cu Laboratorul Mobil de Edu -
ca]ie Rutier`, precum [i cu un num`r de auto plat -
forme marca Iveco Daily din Flota ACR de asisten]`

rutier` pentru membrii ACR [i ai cluburilor partenere
din cadrul FIA.

Edi]ia a II-a anual`, 2013, organizat` de c`tre In -
spec toratul Jude]ean al Situa]iilor de Urgen]` Mure[,
desf`[urat` sub exigen]ele aceluia[i regu lament, ale
c`rui rigori au fost aplicate [i de aceast` dat`, de un
grup de speciali[ti din str`in`tate. Automobil Clubul
Român prezent la eveniment a asigurat, ca [i la prima
edi]ie de la Ploie[ti, transportul celor peste 30 de
automobile acci dentate [i depozitate la REMAT, pân`
la locul de organizare [i desf`[urare a Competi]iei.
Edi]iile de la Ploie[ti [i Târgu Mure[ au contribuit la
dez voltarea con[tiin]ei colective [i r`spunderii
tuturor factorilor cu atribu]ii în reducerea acci -

Exist` o unitate standard de m`sur` a timpului maxim de salvare a vie]iiExist` o unitate standard de m`sur` a timpului maxim de salvare a vie]ii
omului implicat într-un accident rutier grav. Aceasta dac` decesul nu aomului implicat într-un accident rutier grav. Aceasta dac` decesul nu a
suvernit instantaneu. Denumirea acestui timp este ORA DE AUR. Înaltasuvernit instantaneu. Denumirea acestui timp este ORA DE AUR. Înalta
performan]` se cuantific` prin dimensiunea celor 60 de minute de aur. [ansaperforman]` se cuantific` prin dimensiunea celor 60 de minute de aur. [ansa
de via]` cre[te în raport cu reducerea timpului de interven]ie calificat`.de via]` cre[te în raport cu reducerea timpului de interven]ie calificat`.
Intervine, desigur, [i tehnologia de interven]ie. De la acest concept s-a pornitIntervine, desigur, [i tehnologia de interven]ie. De la acest concept s-a pornit
în inovarea unei competi]i i  de descarcerare [i acordare a primului ajutorîn inovarea unei competi]i i  de descarcerare [i acordare a primului ajutor
calificat - idee care apar]ine Inspectoratului General al Situa]ii lor de Urgen]`.calificat - idee care apar]ine Inspectoratului General al Situa]ii lor de Urgen]`.

Ü
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dentelor ru tiere în aplicarea dezideratelor „Decadei
Mondiale pentru Securitatea Rutier` 2011-2020”, ini -
]iat` de Organiza]ia Na]iunilor Unite.

EDI}IA a III-a, ORADEA 2014
La început de septembrie 2014, febra acestei

competi]ii de anvergur` na]ional` s-a resim]it cu
putere în orizontul de a[tept`ri al jude]ului Bihor. În
seara de 3 septembrie, în pia]a Prim`riei Oradea în
fa]a unei audien]e deosebit de numeroase, a ofi cia -
lit`]ilor locale, echipajele competi]iei au prezentat
onorul. Raed Arafat, fondatorul SMURD, Secretar de
Stat în Ministerul Afacerilor Interne, a salutat echi -
pajele prezente la cea de a III-a Competi]ie Na]ional`
de Des carcerare [i Acordare a Primului Ajutor Cali -
ficat, provenind din 12 inspectorate jude]ene [i muni -
cipiul Bucure[ti care s-au clasat în fazele teritoriale.
Festivitatea inau gural` a cuprins, tot odat`, mai multe
exerci]ii de mon stra tive,  de descarcerare din vehicule

[i de acordare a primului ajutor calificat pe
platoul din fa]a Pri m`riei, urm`rite cu emo]ie
de pu blicul larg. Echipajele de asis ten]` rutier`
ale Automobil Clu bului Român dotate cu
auto plat forme moderne au reu[it o „ac]iu ne
de for]`”, prin de ga jarea, în 5 minute a zonei
de automobile folosite pentru de monstra]iile
de descarcerare [i a cordare a primului ajutor
calificat.

SIMBOLURILE MAJORE 
ALE MESAJULUI ACR
Prezen]a Automobil Clubului Român la acest
eve niment consacrat salv`rii vie]ii pe [osea [i
reducerii dramelor umane, sus]inut de Inspec -
toratul General al Situa]iilor de Urgen]`, în cea
de a treia edi]ie, de la Oradea-2014, nu în tru -
ne[te, nicidecum, un aspect formal, artificial.

Prezen]a ACR semnific` actualitatea deosebit` a
preceptelor rutiere ale „DECENIULUI MON DIAL
PENTRU SECURITATEA RUTIER~ 2011-2020” lan  sat`
de c`tre Organiza]ia Na]iunilor Unite din ini ]iativa
Federa]iei Inter na]ionale a Automobilului. Pre zen]a
ACR a avut ca scop promovarea celor 10 REGULI DE
AUR ela borate de Federa]ia Inter na ]ional` a
Automobilului care s` fie respectate de conduc`torii
auto de pe întreaga planet` în con ducerea preventiv`
pe [osea, ca un leg`mânt pe care s`-l fac` fiecare
automobilist pentru ap`rarea propriei vie]i [i via]a
celorlal]i participan]i la trafic. Pentru c`, în pre zent, la
fiecare [ase secunde o persoan` este ucis` sau r`nit`
într-un accident rutier; în în treaga lume, anual,
pl`tesc cu via]a peste 1,3 milioane de persoane.

Prezen]a ACR la acest eveniment-cu consecven]` la
cele trei edi]ii anuale 2012, 2013, 2014 - sem nific`
sus]inerea Cam pa niei Na]ionale „O SE CUN D~ PEN -
TRU VIA}A TA”, lansat` de ACR [i Funda]ia FIA în
scopul preg`tirii copiilor pentru prevenirea acci -

eveniment 2014

Ü

Ü
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dentelor rutiere, având în vedere c` peste 10%
din dramele de pe [osea o re prezint` în prezent

copiii. În acest sens, la Oradea, ACR a deplasat
„Laboratorul Mobil de Educa]ie Rutier`”, în cadrul
c`ruia s-a desf`[urat un complex de activit`]i
împreun` cu elevii de la Palatul Copiilor Oradea, atât
prin logistica acestui instrument de educa]iei rutier`,
cât [i prin rezervarea unor activit`]i de asistare
nemijlocit` de c`tre elevii laboratorului la momentele
de descar cerare [i a cor dare a primului ajutor pentru
salvarea per soanelor din habitaclul ma[inilor im -
plicate \n accidentul rutier.

DIALOGURI DESPRE VIITOR
Pre[edintele Automobil Clubului Român, prezent [i

la edi]ia a treia a competi]iei de la Oradea, s-a în -
tre]inut în mod cordial cu colonelul MARCEL LU CA -
CIU, care în perioada cât a de]inut func]ia de In spec -
tor [ef al Inspectoratului General pentru Situa]ii de
Urgen]`, a lansat la Ploie[ti, în 2012 prima edi]ie a

acestei competi]ii; s-a între]inut cu generalul ION
BUR LUI, fost inspector [ef al IGSU, care a semnat
Protocolul de colaborare între IGSU [i ACR, precum [i
cu generalul IOAN BA{, Inspector [ef al Inspecto ra -
tului Jude]ean pentru Situa]ii de Urgen]` „CRI{ANA”,
care [i-a asumat misiunea organiz`rii edi]iei a treia a
competi]iei de la Oradea. De asemenea, Pre[e dintele
ACR a purtat dialoguri cu numeroase per sonalit`]i din
institu]iile na]ionale [i jude]ene, cu responsabilit`]i în
domeniul siguran]ei rutiere. Pre[edintele ACR a oferit
DIPLOMA DE ONOARE a ACR Inspectoratului General
pentru Situa]ii de Urgen]`, precum [i EMBLEMA ACR
Inspectoratului Jude]ean Bihor al Situa]iilor de Urgen -
]`, pentru contribu]ia de excep]ie la buna reu[it` a
com peti]iei. O întâlnire emo]ionant` a avut loc cu
elevii cercului de educa]iei rutier` de la Palatul Copii -
lor Oradea, care au desf`[urat activit`]i sus]inute la
Laboratorul Mobil de Educa]iei Rutier` al Centralei
ACR deplasat cu acest prilej la Oradea. 

I l ie  GABRAI l ie  GABRA n

eveniment 2014

Ü
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eveniment jubiliar

Mi[carea automobilistic`
din România, la intersec]ia
secolelor XIX [i XX, s-a înscris
ca un vector de seam` a uni -
versului de cul tur` [i civili -
za]ie al ]`rii noastre. Putem
spune, chiar, c` auto mo bilis -
mul a constituit unul din
stâl pii de rezisten]` [i de
dinamizare a Automobil Clu -
bului Român, poate [i
pentru faptul c` timpul s`u
istoric s-a suprapus, mai în
adâncime, cu timpul s`u psiho logic. 

Tocmai acestei simbo listici de suflet s-a
integrat organic ciclul de competi]ii sportive din
ajunul s`rb`toririi, la 22 septem brie 2014, a
celor 11 decenii de auto mobilism.

În cele 11 decenii, Automobil Clubul Român
a organizat, f`r` întrerupere, în pofida vicisitu di -
nilor sociale [i politice ale vremii, competi]ii
auto de anvergur`, în multe zone ale ]`rii. Este
cunoscut faptul c`, Constitu]ia Republicii Popu -
lare Române, din aprilie 1948, asigura dreptul
de asociere dac` „scopul urm`rit nu este
îndreptat în contra ordinei democratice” [i, ca
urmare, aso cia]ia automobili[tilor din ]ara
noastr`, care împlinise 44 de ani de la înfiin -
]are, nu a fost des fiin ]at`, ci i s-a schimbat doar
nu me le în Automobil Clubul Republicii Popu -
lare Române (ACRPR), cu sediul în Bd. 6 Martie
din Bucu re[ti. A[adar, voca]ia automobi lismului
sportiv [i-a continuat destinul. 

În 1948 au avut loc „Marele Premiu al Bucu -
re[tiului”, câ[tigat de Alexe De Vassal. Se reia
„Cursa de pe Feleac”, sub patro najul dr. Petru
Groza, câ[tigat` de pilotul Jean Calcianu. În
1949, are loc „Marele Premiu al Ora [ului Bra -
[ov”, competi]ie lansat` înc` din 1935, [i desf` -
[urat` an de an. Pentru amatorii de statistici
reale [i nu falsificate, amintim [i „Marele Pre -
miu al RPR” din 1953, [i „Circuitul CFR din
Parcelarea Floreasca”, ani mate de Petre Cristea,
{tefan Bon darenco, T. Manicatide etc. Nu este
lipsit` de interes nici prima curs` de

22 Septembrie 2014:

Unsprezece decenii de automobilism
sportiv sub auspiciile ACR

„Marele Premiu al Bucure[tiului” - 1948

Alexe de Vassal, preg`tit pentru curs` - 1952Ü
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eveniment jubiliar

slalom auto, de pe platoul
„Parcul Tractorul Bra [ov” (1956),

precum [i „Marele Premiu al
Prim` verii” de la Bra[ov (1957).
Iar exemplele pot fi multiplicate.
Aceste tradi]ii auto mobilistice au
fost amplifi cate începând cu 1958,

prin reorganizarea activit`]ii clu -
bului nostru sub denumirea de
Aso cia]ia Automobili[tilor din
RPR. La continuarea edificiului
ACR [i men]inerea coloanei sale
verte brale, [i-au adus contribu ]ia
nu me roase genera]ii de membri

ai asocia]iei, per so nalit`]i cultu -
rale, [tiin]ifice, po litice, sportive,
im primându-i e nergia necesar`
regener`rii sale permanente.

În domeniul rela]iilor în cadrul
Federa]iei Interna]ionale a Auto -
mo bilului (FIA), clubul nostru,
membru la acea vreme de a -
proape 5 decenii a acestei or -
ganiza]ii mondiale, a primit re -
înnoirea mandatului (1949) sub
noua denumire de ACRPR,
pentru eliberarea Carne telor de
Trecere prin Vam` (CPD) de
c`tre Alian]a Interna]ional` de
Turism (AIT). Automobil Clubul
Român a avut, în per ma nen]`,
reprezentan]i în organis mele de
conducere ale Federa]iei Inter -
na]ionale a Automobilului (FIA)
[i Alian]ei Interna]ionale de
Turism (AIT), [i a asigurat or -
ganizarea în România a nu -
meroase reuni uni ale celor dou`
foruri mon diale. 

Omagierea în decursul dece -
nii lor a primei curse auto din
România (1904), în scri s` în
istoria mondial` ca cea de a 6-a
curs` dup` Fran]a, SUA,
Germa nia, Austria [i Italia, nu

Marele premiu al primaverii 1957

Cursa de Slalom Auto, Brasov 1956

Ü

Ü
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eveniment jubiliar

a fost redus` doar la reedi -
tarea traseu lui Bucure[ti –

Giur giu – Bucu re[ti, ci amplificat`
la scara între gii ]`ri prin com pe -
ti]ii presti gi oase, de pilo]i licen -
]ia]i [i debu tan]i, prin participa -
rea unui larg evantai de auto mo -
bile, atât de epoc`, cât [i con -
tem porane, în deosebi la Timi -
[oara, Satu Mare, Deva, Craiova,
Cluj-Napo ca, Br`ila, etc. Cele 11
decenii de auto mo bilism sportiv
au fost marcate, în acest an
jubiliar, prin competi]ii de
prestigiu: Campio natul Est-Euro -
pean de orientare [i îndemânare
„CEC ORI CUP” [i Cupa Some[

Oa[ (Satu Mare), Campionatul
Na]ional de Înde mânare Auto,
Etapa a 7-a (Cluj Napoca), pre cum
[i Raliul Bucu re[ti – Con stan]a –
Bucure[ti, în or ga  nizarea ACR, a
Tomitans Cla ssic Cars Constan]a [i
a Clu bu lui Vehicu lelor de Epoc`,
din 22 sep tem brie a.c. La curs` a
luat startul [i Primarul Sectorului 4
din Ca pital` - Cristian Popescu
Piedo ne, un \mp`timit a ma[inilor
isto rice, pilotând un Rolls Royce. 

Ideea desf` [u r`rii com peti]iei
pe tra  seul Bucure[ti – Constan]a
– Bucu re[ti, pe o distan]` de 500
km, apar]ine pre [edintelui Clu -
bu lui Tomitans Classic Cars Con -
stan]a, dl. Ga briel B`lan, care a
asigurat în treaga logistic`, îm pre -

un` cu Clubul Vehiculelor de E -
poc`, în conformitate cu Regu -
lamentul cursei aprobat de
CNAK-ACR – ca Autoritate Spor -
tiv` Na]ional` pentru automo -
bilismul sportiv din România –
conferit de FIA. 

S-a realizat, astfel, rela]ia între
istorie [i contemporaneitate, prin
moder na „Autostrad` a Soarelui”
[i prin Hotelul J. W. Marriott
Grand Hotel Bucharest, care a
g`zduit, atât „startul” competi]iei,
cât [i festivitatea de premiere a
câ[ tig`torilor raliului.

Ioan OLARUIoan OLARU n

Ü
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Automobil Clubul Român, acum în 2014, când a
împlinit 11 decenii de existen]`, [i-a celebrat, cu
onestitate, dar [i cu con[tiin]a colectiv` a misiunii
istorice împlinite, locul unicat, demn [i
reprezentativ, în Societatea Civil` din ]ara noastr`,
precum [i în Federa]ia Interna]ional` a
Automobilului. Un eveniment memorabil l-a
reprezentat organizarea Conferin]ei Na]ionale a
ACR în sala Marii Uniri de la Alba Iulia, în preajma
zilei de 5 aprilie 2014, care a marcat, la grani]a
dintre ani [i secole, trecerea pragului deceniului
doisprezece de c`tre asocia]ia noastr`. Moment de
bilan], dar [i de prospectare a viitorului. Un alt
moment l-a constituit jubileul celor 110 ani de la
prima curs` organizat` de ACR, la 22 septembrie
1904, printr-un amplu ciclu de competi]ii
automobilistice na]ionale [i interna]ionale, în
numeroase sucursale jude]ene ACR, precum
Bucure[ti, Constan]a, Satu Mare, Cluj, Dolj, Br`ila.
Vrancea, Buz`u, Timi[ etc. A[a cum se cuvine
relevat` [i continuarea unui ciclu multianual de
competi]ii în domeniul siguran]ei rutiere, de c`tre
ACR [i Inspectoratul General al Situa]iilor de
Urgen]`, recenta având loc la Oradea, la început de

septembrie, pe problematica descarcer`rii [i acor -
d`rii primului ajutor calificat. Anul jubiliar 2014 a
fost omagiat [i de alte evenimente organizate de
ACR, la care ne vom referi îns` cu alte prilejuri.

În economia acestor însemn`ri dorim s` ne
înnobil`m gândul cu un moment cu semnifica]ie
deosebit`: prezen]a genera]iei tinere în rândul
membrilor asocia]iei. În Noul Program de Gestiune
a Membrilor ACR, inaugurat în luna august
2014, s-a alocat un capitol destinat membrilor

genera]iilor[ ta fe ta

GENERA}IA TÂN~R~ DE MEMBRI ACR
A DECENIULUI XI

Ü
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genera]iilor[ ta fe ta

ACR din rândul copiilor [i tineretului [colar.
Simbolistica acestora se refer` la genera]ia

tân`r` a deceniului XI de existen]` a Automobil
Clubului Român, care, la 5 aprilie 2014 [i-a
s`rb`torit 110 ani de la crearea sa, fiind al 10-lea
club automobilistic din Europa [i al 14-lea din
lume. Noua genera]ie de membri ACR – care va
asigura promovarea în viitor a valorilor clubului
nostru – beneficiaz` de un pachet bogat de
servicii, avantaje [i facilit`]i. Înc` de la începutul
anului 2014, Automobil Clubul Român, împreun`
cu Funda]ia FIA, a lansat Campania Na]ional` de
Educa]ie Rutier` „O SECUND~ PENTRU VIA}A TA”,
care-[i insti tu ]ionalizeaz` programul formativ
educativ în cadrul laboratoarelor [colare de
educa]ie rutier`, dotate cu logistic` modern` de
implementare a valorilor unei conduite preventive
pe drumurile publice. Sucursalele jude]ene ACR
dezvolt`, în parteneriat cu alte cluburi teritoriale de
automobilism [i kar ting, competi]ii sportive locale,
zonale [i na]ionale, în scopul form`rii [i dezvolt`rii
viitorului contingent de [oferi, a aptitudinilor
conducerii în spiritul civiliza]iei rutiere europene [i
mondiale.

Membrii ACR elevi, înainte de împlinirea vârstei
de 18 ani, se bucur` de valoarea priorit`]ii în
[colile de [oferi ACR pentru cursurile teoretice [i
practice, astfel încât, la împlinirea vârstei de 18 ani
s` poat` sus]ine examenul de dobândire a per -
misului de conducere auto. De asemenea,
membrii ACR copii [i elevi vor beneficia de

discount-uri la tariful de ob]inere a legitima]iei de
membru ACR auto, calitate care le garanteaz`
accesul la toate serviciile acordate acestora, dup`
vârsta de 18 ani.

Tinerii elevi sunt cuprin[i în competi]ii de
karting, ca avanscen` a conducerii automobilului. 

Kartistul ANTONIO COHU} a prezentat Pre[e -
dintelui ACR mesajul tinerilor karti[ti de la Palatul
Copiilor Oradea cu privire la dezvoltarea acestui
sport în rândul copiilor. Micu]ul Antonio practic`
kartingul de performan]` de 5 ani (de la vârsta de
4 ani), impunându-se printre „cei mai buni dintre
cei buni” inclusiv pe plan european. Copiii din
laboratoarele de educa]ie rutier` particip` la
activit`]ile de club ale sucursalelor, la întâlniri cu
personalit`]i ale sportului cu motor, la celebrarea
unor evenimente de seam` ale istoriei automo -
bilismului na]ional [i universal.

Genera]ia tân`r` a deceniului 11 al Automobil
Clubului Român î[i amplific`, mereu, rândurile.
Schimbul de actori [i roluri, pe marea scen` a celor
unsprezece decenii a asocia]iei automobili[tilor
din România, predarea [tafetei, într-o succesiune
neîntrerupt`, între genera]iile acesteia [i a voca]iei
sale asociative, vor da, cu siguran]`, o nesecat`
energie Automobil Clubului Român în cel de-al
doisprezecelea deceniu în care a p`[it, începând
cu 5 aprilie 2014.

Mire la  TUDORMire la  TUDOR n

Ü
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ACRserv i c i i

Automobil Clubul Român, în
parteneriat cu Centrul Medical
SANADOR, de]in`tor al mai

mul tor clinici, laboratoare de
analize medicale  [i al primului
spital pri vat cu servicii me -

dicale com ple te, în care se
asigur` tratament inclusiv pen -
tru situa]ii de urgen ]`, ofer`
membrilor s`i un dis count de
10% la servicii medi cale (con -
sulta]ii, analize de labo rator,
ecografii, radiografii, Rezo nan -
]` Magnetic` [i Computer To -
mo graf).

Accesul la serviciile cu dis -
count oferite de Centrul Me -
dical SANADOR, care î[i pro -
pune s` ocupe primul loc pe
pia]a furni zorilor de servicii
medicale prin calitate, prom p -
titudine, \ncre de re, flexibilitate,
cel mai bun pre] pentru cele
mai bune servicii, este posibil
prin prezentarea la recep]ie a
cardului de membru ACR
valabil.

Conducerea auto într-o con cep]ie
preventiv` se face în orice condi]ii: pe
ploaie, pe ger, pe asfaltul încins, pe zi
[i noapte etc. {coala de [oferi ACR
acoper`, prin tehnicienii s`i, valoarea
de a dobândi arta de a conduce în
situa]ii limit`. A[a se face c`, în multe
sucursale, automobilele de [coal` cu
emblematica ACR au fost prezente pe
arterele unde nu s-au creat dificult`]i
traficului auto. {oferii care ies de pe
„b`ncile” [colii de [oferi ACR dobân -
desc statutul de perfor meri în materie.

Pentru înscrieri [i detalii, pute]i
apela Sucursalele ACR jude]ene sau
Centrala ACR la:

021-317.82.51,021-317.82.51,
organizare@acr.ro.organizare@acr.ro.

D i scount -ur i  
la  serv ic i i  medica le
pent ru  membr i i  ACR

{coala de [oferi ACR – prestigiu
 [i profesionalism
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teste de impact frontalEu roNCAP

Automobil Clubul Român a solicitat Federa]iei
Interna]ionale a Automobilului [i EuroNCAP, un
automobil testat la impact frontal pentru derularea
unor ac]iuni de perfec]ionare a compor tamen tului

conduc`torilor auto, de educa]ie în siguran]`
rutier`. ACR a organizat,
la sfâr[itul lunii septem -
brie 2014, un amplu
program de educa]ie ru -
tier` a automobili[tilor,
în mai multe ora[e ale
]`rii (Ploie[ti, Bra[ov,
Târgu Mure[, Cluj-Na -
poca), prin expunerea
unui autoturism avariat
la testele de impact
frontal EuroNCAP, unde
a ob]inut cinci stele din
cinci posibile. EuroNCAP este un organism de
certificare a siguran]ei auto vehiculelor la diverse
impacturi.

Aceast` etap` de con[tien ti zare a tuturor
participan]ilor la traficul rutier are loc în cadrul

Campaniei „Decada Mondial` a Siguran]ei Rutiere
2011 – 2020”, ini]iat` de Organiza]ia Na]iunilor
Unite la ini]iativa Federa]iei Interna]ionale a
Automobilului. Aceasta are drept scop principal
salvarea a cinci milioane de vie]i în intervalul 2011
– 2020.

Automobil Clubul Român dore[te ca expu nerea
acestui auto mobil s`
con[tientizeze to]i
conduc`torii auto din
România c` trebuie s`
respecte regulile de
circula]ie, s` adopte o
conduit` preventiv`, s`
fie civiliza]i în trafic [i s`
aib` grij` la ce fel de
siguran]` ofer`, la auto -
turismul pe care îl con -
duc, la pasagerii din
habitaclu.

Autoturismul avariat expus a fost supus unor
teste speciale de impact, la o vitez` de 64 km/h la
EuroNCAP.

Al in  DROSUAl in DROSU n

ACR, promotor activ al siguran]eiACR, promotor activ al siguran]ei
rutiere în Româniarutiere în România
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În baza legisla]iei europeane,
conduc`torii auto [i pasagerii
dintr-un vehicul trebuie s` uti -
lizeze centura de siguran]`, indi -
ferent de locul pe care îl ocup`.
Neutilizarea centurii de siguran]`
este cea de-a doua cauz` de
deces în accidentele rutiere,
dup` viteza excesiv` [i înaintea
condusului în stare de ebrietate.

Automobil Clubul Român a
promovat continuu solu]ii la
problemele vitale ale siguran]ei
rutiere din România. O prioritate
pentru ACR o constituie imple -
mentarea obiectivelor „Decadei
Mondiale privind siguran]a ru tie -
r` 2011 – 2020” lansat` de c`tre
Organiza]ia Na]iunilor Unite.

În prezent, ACR a lansat [i
sus]ine o campanie de siguran]`
rutier` al carei scop este s` fac`
din purtatul centurii de siguranta
un fenomen ce nu mai poate fi
ignorat de c`tre conducatorii
auto. Campania se numeste în
mod sugestiv, Seatbeltb00bing.

Pentru majoritatea [oferilor,
utilizarea centurii de siguran]`
face parte din ritualul de înce -
pere a unei calatorii. Acest fapt îi
face s` uite poten]ialul ei sal -
vator, despre care cluburile auto
na]ionale afiliate la FIA, inclusiv
ACR, au desf`[urat, o sus]inut`
Campanie Mondial` dedicat`
înt`ririi securit`]ii rutiere «Think
before you  drive»! 

S-au împlinit, în aceast` var`,
65 de ani de la implementarea
Centurii de siguran]` în dou`
puncte [i 55 de ani de la intro -
ducerea în dotarea de serie a
revolu]ionarei Centuri de sigu -
ran]` \n 3 puncte. Peste un mi -
lion de oameni supravie]uiesc în
prezent datorit` faptului c` via]a
le-a fost salvat`, în ultimii 55 de
ani, de o inven]ie a suedezului
Nils Bohlin [i a firmei Volvo,
inventatorii centurii de siguran]`
în trei puncte. 

Dup` cum bine se [tie, în
prezent,  România se afl` pe ulti -
mul loc în Europa în ceea ce pri -
ve[te gradul de siguran]` rutier`,
implicit num`rul mare de acci -
dente rutiere, conducerea auto -
mobilului f`r` purtarea centurii
de siguran]` constituind a doua
cauz` a producerii accidentelor
mortale. 

Campania pornește de la ob -
servarea comportamentului șofe -
rilor români. Astfel, barba]ii au cu
77% mai multe „[anse” decât
femeile,  de a-[i pierde via]a într-
un accident auto, iar de 3 ori mai
mul]i b`rba]i conduc`tori auto,
fa]` de femei, i[i pierd anual
via]a în accidentele auto. Una din
cauzele producerii unor accid -
ente rutiere este aceea c` [oferii,
în special barba]ii, ignor` mesa -
jele care atrag aten]ia asupra
importan]ei purt`rii centurii de

siguran]` O centur` de siguran]`
spore[te cu 60% [ansele de
supravie]uire în caz de accident.
Probabilitatea ca pasagerii de pe
scaunele din spate, care nu [i-au
pus centura, s` se loveasc` sau
chiar, s` moar` este de trei ori
mai mare decât la cei care [i-au
fixat centura.

Acestea au fost motivele
pentru care ACR a lansat, recent,
aceast` campanie inovativ`, ne -
conven]ional` de con[tientizare
asupra importan]ei vitale a utili -
z`rii cen turii de siguran]`, care î[i
pro pune s` atrag` aten]ia b`r -
ba]ilor asupra nevoii de a purta
centura de siguran]` la volan,
printr-un mesaj greu de ignorat. 

Campania a fost lansat` în me -
diul online, pe Facebook si
Instagram [i cu prinde deja peste
200 de foto grafii cu [oferi]e,
printre care [i câteva vedete,
purtând centura de siguran]`...
(cu doi de zero) 

Mesajele celor care au vizionat
clipul campaniei sunt peste
a[tept`ri încurajându-se astfel,
utilizarea centurii de siguran]`,
de c`tre toate categoriile de [o -
feri [i demonstrându-se faptul c`
purtarea centurii de siguran]`
paote fi, f`r` îndoial`, atr`g` -
toare.

Mire la  TUDORMire la  TUDOR n

campanie inovativ`ACR

Centura de siguran]` Centura de siguran]` cool [i sexycool [i sexy
datorit` campaniei lansat` datorit` campaniei lansat` 

de Automobil Clubul Românde Automobil Clubul Român
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prospectareun iversu l  au to

Traficul rutier din România – 
între adev`r [i realitate (1)

Dac` ne referim la România,
putem aprecia c`, mai ales în
ulti ma perioad`, se constat`
implementarea unor m`suri [i
ac]iuni pentru optimizarea tran -
sportului rutier, având în vedere
c`, la ora actual`, unul dintre
principalele pinioane angrenate
în lan]ul de mi[care al economiei
române[ti îl constituie circula]ia
bunurilor [i persoanelor. Fie c`
este vorba de deplas`rile zilnice
la [i de la serviciu sau în scop
turistic, fie c` este vorba de

transporturi de m`rfuri care ne
afecteaz` pe to]i.

Conform defini]iei, traficul
rutier, ca s` ne referim în
principal la acesta, reprezint` o
mi[care dirijat` de vehicule [i
persoane, organizat` pe spa]ii
special amenajate. Din p`cate, în
România, rigorile traficului rutier
au r`mas doar la stadiul de de -
fini]ie [i doar pe hârtie: auto -
mobilele [i con duc`torii auto
circul`, de cele mai multe ori, în
mod haotic, înc`lcând, cu bun`

[tiin]`, multe reguli de circula]ie;
infrastructura rutier`, cât [i cum
este ea în România, le ofer`
posibilit`]i de înc`lcare a
normelor rutiere. De aici [i pân`
la comportamentul agresiv al
conduc`torilor auto din traficul
rutier nu mai este decât un foarte
mic pas.

Plecând de la realitatea c` pro -
gresul economic la României
este legat de evolu]ia transpor -
turilor rutiere, ne propunem ca în
urm`toarele apari]ii ale Revistei
Autoturism s` încerc`m o analiz`
atent` a modului în care traficul
rutier ar putea s` se desf`[oare
în România, luând în calcul trei
factori determinan]i: uman, in -
frastructura rutier`, autovehiculul
(omul, drumul [i ma[ina), cu
speran]a c`, într-un viitor foarte
apropiat, acesta ar putea fi
gândit, proiectat [i realizat într-
un mod [tin]ific [i nu “empiric”
ca [i pân` acum.  

Într-o societate modern` [i
democratic`, precum este [i cea
româneasc`, omul resimte o
mare necesitate de deplasare, în
pas cu tendin]ele mondiale.
Drumul [i automobilul, ca moda -
litate de mi[care, îl vor ajuta s`-[i
înde plineasc` aceast` necesitate.
Cre[terea calit`]ii traficului rutier
printr-o mai bun` siguran]` [i
metode inovatoare de reducere
a polu`rii vor conduce, în mod
sigur, la o mai bun` mobilitate a
tuturor participan]ilor la traficul
rutier. 

FACTORUL UMAN

Omul, ca [i component` activ`
a traficului rutier este nevoit s`
fac` fa]` la tot felul de provoc`ri:

Potrivit unor statistici, o persoan` c`l`tore[te zilnic,
oriunde în lume, 1,1 ore, pe o distan]` medie de 12.000
km anual. Popula]ia de pe mapamond str`bate 23 de
tilioane de kilometri anual: 53 % cu automobilul, 26 % cu
autobuzul, 9 % cu trenul [i restul de 12 % cu alte mijloace
de transport (avion, biciclet`, b`rci [i alte vehicule). Se
estimeaz` c` pân` în anii 2050, traficul rutier mondial va fi
realizat, în propor]ie de 35 % cu automobilul, 20 % cu
autobuzul, 41 % cu mijloace rapide de transport [i abia 4
% pe [ine.

Tocmai de aceea, statele lumii sunt preocupate s`
g`seasc` solu]ii în concordan]` cu dinamica vie]ii
oamenilor, libertatea lor de mi[care [i tehnologiile folosite.
Este [i explica]ia c` Organiza]ia Na]iunilor Unite se
preocup`, tot mai accentuat, de siguran]a rutier`, iar
Uniunea European` atrage aten]ia asupra asigur`rii
“spa]iului european de siguran]` rutier`”.
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automobile din ce în ce mai so -
fisticate [i sigure, o re]ea de
drumuri aflat` într-o continu`
modificare [i îmbun`t`]ire, sis -
teme inteligente de dirijare [i
mo ni torizare a traficului, etc.
Toate acestea îi afecteaz` ca pa -
citatea decizional` [i de per -
cep]ie atunci când se afl` la
volanul automobilului. 

Automobili[tii trebuie s` po -
sede trei aptitudini, pentru a pu -
tea demonstra un comporta -
ment care s` confere siguran]`
parti cipan]ilor la traficul rutier:
con trol, ghidare [i navigare.

Foarte important în gestio na -
rea acestor aptitudini este timpul
de percep]ie reac]ie, între ale
c`rui componente intr` timpul
minim de reac]ie pentru modul
decizional [i estimarea duratei
transmiterii informa]iei, aceasta
din urm` ar`tând leg`tura dintre
num`rul stimulilor [i al infor -
ma]iilor receptate care trebuie s`
fie analizate [i decizia final` pe
care orice conduc`tor auto tre -
buie s` o ia în cazul efectu`rii
unei ac]iuni voluntare în actul de
conducere al automobilului.

La apari]ia unui obstacol pe
drum, conduc`torul auto ac]io -
neaz` pedala de fr`n` fie pentru
a decelera automobilul sau pen -
tru a îl opri, în vederea evit`rii
oric`rui pericol. Ce se întampl`

de fapt: în 0,31 secunde, con -
duc`torul auto sesizeaz` peri -
colul poten]ial, iar în alte 0,09
secunde î[i fixeaz` privirea în
direc]ia respectiv`. Alte 0,60
secunde se scurg pentru orien -
tarea ochilor pe eventualul ob -
sta col generator de pericole. Mai
trec 0,50 secunde în care apre -
ciaz` pericolul [i se hot`r`[te s`
ac]ioneze pedala de frân`. În
final, [oferului îi sunt necesare
1,24 secunde pentru a executa o
ap`sare a pedalei de frân` dup`
ce, în prealabil ridic` piciorul
drept de pe pedala de acce -

lera]ie. Întregul proces dureaz`
aproximativ 2,74 secunde.

Aceste componente depind
foarte mult de starea de s`n`tate
a conduc`torului auto, [i de
capacitatea sa de percep]ie a
diferitelor pericole, capacitate
care poate fi influen]at`, în mod
negativ, de oboseal`, acuitate
vizual`, consumul în exces de
sub stan]e excitante ale siste -
mului nervos, etc. 

MASTER PLANUL
INFRASTRUCTURII

RUTIERE

În momentul de fa]`, Auto -
mobil Clubul Român î[i con -
centreaz` aten]ia pe analiza
noului masterplan în tran spor -
turile rutiere, privind moder -
nizarea infrastructurii rutiere,
inclusiv construc]ia de autostr`zi
[i drumuri expres, în raport cu
modelele europene în domeniu:
Germania, Italia, Croa]ia, Polonia,
etc. 

(va urma)

Alin DROSU

prospectareun iversu l  au to
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Sistemul de înc`lzire, sistemul de dezaburire,
luminile [i [terg`toarele solicit` foarte mult
acumulatorul. Totu[i, înainte de a porni la drum,
înainte de a porni motorul, asigur`-te c` sunt oprite
sistemele electrice care solicit` din plin acumulatorul,
mai ales pe o vreme cu temperaturi sc`zute.

Automobil Clubul Român asigur` membrilor s`i
gratuitatea verific`rii tehnice generale a auto -
mobilului, în sta]iile proprii de asisten]`. Membrul
ACR din categoriile Basic, Premium sau Senior,
oriunde s-ar afla în ]ar`, beneficiaz` de acest serviciu
pentru a-[i continua c`l`toria f`r` b`t`i de cap.

Imperativele „Decadei Mondiale a Siguran]ei
Rutiere 2011 – 2020”, lansat` în baza rezolu]iei ONU,
oblig` pe to]i participan]ii la traficul rutier la o
responsabilitate maxim` în respectarea tuturor
regulilor de circula]ie pe drumurile publice, precum [i
verificarea, din punct de vedere tehnic a auto -
turismului înainte de c`l`torie. De aceea, înainte de
efectuarea ITP, trebuie f`cut` o verificare tehnic`
general` a autoturismului.

Automobil Clubul Român ofer` membrilor s`i
posibilitatea efectu`rii ITP a automobilului personal la
tarife foarte avantajoase, în loca]ii moderne proprii
sau în sistem Partener ACR. Pentru a putea prezenta
autoturismul în vederea efectu`rii unei inspec]ii

tehnice periodice trebuie s` fie prezentate, în original,
certificatul de înmatriculare, cartea de identitate a
vehiculului, asigurarea obligatorie RCA valabil` [i

cartea de identitate a persoanei care duce ma[ina la
inspec]ie. În m`sura în care se circul` f`r` ITP valabil,
pe lâng` amend` [i punctele de penalizare, organele
competente vor re]ine [i certificatul de înmatriculare.
Iar, în acest caz, conduc`torul auto se poate prezenta
doar la reprezentan]ele RAR pentru efectuarea ITP.

Autoturismele prezentate la ITP trebuie s` fie
curate, în special caroseria, ansamblurile [i sub an -
samblurile ce urmeaz` a fi controlate. Mai mult, ele
trebuie prezentate cu anvelopele umflate la pres i -
unea nominal`. În general, ITP-ul presupune mai
multe opera]ii, printre care se num`r`: identificarea
ma[inii (se verific` seria de caroserie poansonat` [i
cea a motorului), verificarea aspectului exterior/in -
terior, verificarea instala]iei electrice, testarea
instala]iei de frânare, faruri, stopuri [i semnaliz`rile.
Totodat`, sunt controlate mecanismul de direc]ie,
ro]ile (anvelopele [i jantele), precum [i nivelul de
emisii poluante. Aten]ie! Autoturismul va fi
fotografiat, atât la începutul inspec]iei, cât [i la
sfâr[itul acesteia.

Pentru informa]ii suplimentare privind condi]iile
efectu`rii ITP, pute]i contacta Sucursalele [i Agen]iile
Jude]ene ACR sau la: 

tel. 021/317.82.51, e-mail organizare@acr.ro .

F lor in  F lor in  JUMUG~JUMUG~ n

Anotimpul rece se apropie. De aceea, un carosabil alunecos, acoperit de mâzg`, ghea]` sau
polei reprezint` o provocare pentru to]i conduc`torii auto, indiferent de experien]a pe care
ace[tia o posed`.

Verific` starea tehnic` general` 
a automobilului la ACR, 

\nainte de efectuarea ITP 

pe gratiss fa tu r i
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CNAK-ACRspor t  au to

Cu o tradi]ie în peisajul spor -
tului automobilistic românesc,
„Campionatul Na]ional de |n -
demanare Auto 2014” în organi -
zarea GT Auto Club Sportiv [i
Automobil Clubul Român Sucur -
sala Cluj, a avut loc duminic`, 28
septembrie, etapa a VII-a în Cluj-
Napoca, pe o pist` special ame -
najat` în incinta centrului
comercial Polus Center. Aceast`
com peti]ie a cuprins, ca [i în edi -
]iile anterioare, probe de înde -
mânare în conducerea autotu ris -
mului, cu participarea, atât a
unor pilo]i licen]ia]i cât [i a unui
num`r însemnat de pilo]i debu -
tan]i, cu respectarea regulamen -
telor din cadru FIA, personalizate
[i aprobate pentru acest gen de
concurs de c`tre Comisia Na]io -
nal` de Automobilism [i Karting
ACR (CNAK), în calitatea sa de
Autoritate Sportiv` Na]ional`. 

De asemenea, evenimentul s-a
înscris în seria de ac]iuni  organi -

zate de Automobil Clubul Român
ce marcheaz` 110 ani de auto -
mobbilism sportiv sub egida
ACR, precum [i a „Decadei Mon -
diale a Siguran]ei Rutiere 2011 -
2020”, campanie care prevede
comba te rea consecin]elor grave

ale acci den telor rutiere [i de pro -
movare a unei conduite preven -
tive în con ducerea autovehi -
culelor [i a unui comportament
civilizat la volan, cât [i a respec -
t`rii imperative a regulilor de cir -
culatie.

Comisia Jude]ean` de Auto mo bilism [i Karting
Dolj, Sucur sala ACR Dolj [i Clubul  MIDNIGHT
RACERS, au organizat duminc`, 28 septem brie
2014, Competi]ia de VTM pe Dealul Bucov`]ului.
Competi]ia este înscris` in Calendarul Sportiv al
CNAK ACR pe 2014, pentru debu tan]i [i licen]ia]i.

Dealul Bucov`]ului a fost, [i de data aceasta,
gazda acestei foarte reu[ite întreceri automo -
bilistice, la care au participat pilo]i din jude]ele
Dolj, Gorj, Dâmbovi]a, Vâlcea, Timi[ [i, de ce nu,
din Republica Moldova. Traseul a fost unul cu
multe pro voc`ri de mare dificultate, unde voca]ia

de pilot de curse a fost pus` la grea încercare, mai
ales c` au fost 8 curbe foarte strânse. Spectacolul
automobilistic a fost onorat de un num`r foarte
mare de împ`timi]i ai automobilis mului [i mass
media local`. Concursul s-a desf`[urat pe 7 grupe,
în func]ie de capacitatea cilindric` a motoarelor.

La finalul competi]iei, concu ren]ii au fost
premia]i cu diplome [i cupe, precum [i cu cadouri
din partea sponsorilor.

VTM DEALUL BUCOV~}ULUIVTM DEALUL BUCOV~}ULUI

Campionatul Na]ional de Îndemânare Auto
2014, la final de sezon
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În ziua de 20 septembrie
2014, în localitatea Chevere[u
Mare, a avut loc etapa a VIII-a din
Campionatul  de Automobilism
[i Karting Timi[ 2014, sub titlul
„RALLY & KART CHEVERE{U
MARE 2014”, în organizarea
Comisiei de Automobilism [i
Karting ACR Timi[ [i Sucursala
Jude]eana ACR Timi[. Este de
men]ionat c`, acest gen de
concurs automobilistic [i de
karting, este primul din istoria
acestei localit`]i, intrând, astfel,
în cercul select de localit`]i
române[ti organizatoare de
raliuri. 

În municipiul Lugoj a avut loc
sâmb`t`, 4 octombrie a.c., etapa
a IX-a din cadrul Campionatul de
Automobilism [i Karting Timi[
2014, sub denumirea “GRAND
PRIX LUGOJ-2014. Aceast` com -
peti]ie este una de viteza [i în -
demânare, iar pentru prima oar`
în Campionatul de Auto mobilism
Timi[, a avut loc un concurs de
drift.

CNAK-ACRspor t  au to

Etapele VIII [i XI ale Campionatului 
de Automobilism [i Karting Timi[ 2014 
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Anul automobilistic jubiliar al Automobil Clu -
bului Român a fost onorat în 2014 cu numeroase
competi]ii de automobilism sportiv [i karting
sportiv, atât pentru pilo]i consacra]i, cât [i pentru
debutan]ii acestei pasiuni moderne. În acest an, la

22 septembrie, s-au împlinit 110 ani de la prima
curs` automobilistic` din România, organizat` sub
egida Automobil Clubului Român (1904 – 2014).

În amplul ciclu de competi]ii automobilistice
destinate acestui an jubiliar, a fost organizat, în
perioada 13–14 septembrie, Campionatul Euro -
pean „CEC ORI CUP”, edi]ia a XVIII-a, în orga -
nizarea Automobil Clubului Român Sucursala Satu
Mare, Clubului Sportiv Auto-Karting Riders [i
Prim`riei Satu Mare. Au participat numeroase echi -
paje din Polonia, Cehia,
Slovacia, Ungaria [i Ro -
mânia.

Concomitent, sub a -
cela[i eveniment jubiliar,
a avut loc o alt` com -
peti]ie de prestigiu [i
tradi]ie automobilistic`:
Cupa Some[-Oa[, aflat`
la cea de-a 30-a edi]ie
anual`.

Aceste evenimente
sportive s`tm`rene s-au
bucurat de o larg` au -
dien]` în rândul spor -
tivilor, precum [i a
publicului spectator. [i,
nu în ultimul rând, din
partea mass-mediei lo -
cale [i centrale.

Câ[tigatorii:Câ[tigatorii:

„Campionatul Est European – CEC ORI CUP”-
îndemânare

1. Norbert Kuzniak (Polonia, Renault Clio)
2. Magdolen Roman (Slovakia, Skoda)
3. Giurisici Marius (Timisoara,Mitsubishi)

„Campionatul Est European  – CEC ORI CUP” -
orientare

1. Norbert Kuzniak – Maurycy Skowronski
(Polonia)

2. Ales Cejka – Petr Dvorsky (Cehia)
3. Krzewski Maciej – Krzewski Mateusz (Polonia)

„Cupa SATU MARE”
1. Stecka Florin (Satu Mare, BMW)
2. Teusan Tudor (Satu Mare,Tico)
3. Norbert Kuzniak (Polonia, Renault Clio)

„Cupa ACR-RIDER’S”
1. C`pit`neanu Nelu – Nem]anu Valentin

(Br`ila)
2. Kiss Bertalan Cristian – Colciar Adina (Satu

Mare)
3. Teu[an Tudor – {ipo[ Cezar (Satu Mare)

„Cupa SOME{ - OA{”
1. Stecka Florin (Satu Mare)
2.Teu[an Tudor (Satu Mare)
3. Giurisici Marius (Timi[oara)

CNAK-ACRspor t  au to

Campionatul European de orientare 
[i îndemânare „CEC ORI CUP”, 

edi]ia XVIII 2014, Satu Mare
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Germanii de la Audi se vor prezenta la salon cu
patru premiere mondiale. Prima ar fi a doua

genera]ie a supercarului R8, versiunea
îmbun`t`]it` a modelului de clas` medie [i înalt`
performan]` S6, respectiv varianta Roadster a
recent lansatului TT MK 3.

Noul BMW X6 va putea fi admirat în toat`
splendoarea sa, la deschiderea por]ilor Salonului

Auto de la Paris. Produc`torul bavarez a l`sat s` se
în]eleag` c` noua genera]ie X6 va surprinde în
mod pl`cut presa de specialitate, dar mai ales
publicul vizitator.

Fanii Mercedes-Benz vor putea admira noua
apari]ie a AMG GT, gândit pentru a face uitat deja
popularul SLS. O alt` surpriz` anun]at` este
modelul C63 AMG W205, despre care se spune c`

va sosi într-o versiune Break (deocamdat`), iar
noul S500 Plug-in Hybrid va combina perfect
elegan]a cu performan]a [i eficien]a.

Nici cei de la Volkswagen nu se las` mai prejos
[i vor prezenta cea de-a opta genera]ie a

legendarului Passat, care a fost ajustat cu 85 de kg
mai pu]in decât modelul precedent, cre[terea
ampatamentului cu aproximativ 80 mm. La interior
va fi dotat cu un display TFT de 12,3 inch pentru
afi[area ceasurilor de bord [i nu numai.

Noul Jaguar XE promite s` impresioneze, în
special, prin „nuan]ele” de ordin tehnic, cea mai
important` fiind noile emisii de carbon de sub 100

Salonul Auto de la Paris

surprizeno i  mode le  auto

În perioada 4 – 19 octombrie a.c. lumea auto se preg`te[te s`
lanseze noi modele auto revolu]ionare la prestigiosul salon din
„ora[ul luminilor”. Surprizele sunt de propor]ii, mai ales c` marile
[i micile companii ale industriei auto [i-au anun]at deja
prezen]a.
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de grame per kilometru. Ca înf`]i[are v` aducem la
cuno[tin]` faptul c` are p`r]ile frontale agresiv
stilizate, prin prizele supradimensionate ale
spoilerului, cât [i capota bine conturat` a
motorului.

Compatrio]ii no[tri de la Dacia vor prezenta la
Paris versiunile Stepway ale modelelor Lodgy [i

Dokker. Cele dou` modele vor fi disponibile în trei
variante de motorizare. Monovolumul Lodgy [i
minivan-ul Dokker, dup` cum [ti]i, sunt produse în
Maroc.

Noul model Mazda MX-5 va fi [i el expus oficial
în cadrul Salonului Auto de la Paris, iar

comercializarea lui va începe, în Europa, începând
cu 2015. Aceast` versiune, mai u[oara cu 100 kg
decât cea anterioar`, este dezvoltat pe platforma
SkyActiv, în premier` cu trac]iune spate. 

Chiar dac` Honda a prezentat deja primele
imagini cu modelul HR-V, un SUV de mici

dimensiuni, el va putea fi vizionat în toat`
splendoarea sa la Salonul Auto de la Paris. Acest
concept va fi fabricat pentru pia]a european`,
dispunând la interior de un spa]iu destul de
generos. Honda HR-V va fi disponibil în showroom-
uri abia în vara 2015, restul detaliilor urmând s` ne
fie comunicate oficial la Paris.

Noua Skoda Fabia va veni la salon cu trei
niveluri de echipare [i numeroase op]iuni de

personalizare a interiorului. Acest autoturism va fi
„mai practic [i plin de emo]ii”, dup` cum îl
caracterizeaz` cehii de la Skoda, spunându-ne doar
c` va fi un model mai spa]ios, mai practic [i mai
economic decât versiunea existent` acum pe pia]`.

A[adar, surprizele sunt nenum`rate, îns` nu
avem înc` informa]ii privind noua genera]ie de
ma[ini electrice, poate la fa]a locului.

F lor in  JUMUG~Flor in  JUMUG~ n

surprizeno i  mode le  auto



BudapestaBudapesta
pre] de la 229 E/pers

4 nop]i cazare - hoteluri 3*; cin` festiv`
de Revelion; op]ional excursie Viena; tran -
sport 69 E/pers

PragaPraga
pre] de la 475 E/pers

6 nop]i cazare - hoteluri 2*/3*; cin` fes -
tiv` de Revelion; transport cu autocar; ex -
cursii la Karlovy Vary (Cehia), Dresda (RFG)

ParisParis
pre] 469  E/pers

5 nop]i cazare cu mic-dejun - hotel 3*; 
Transport cu avion Air France; tur pano -

ramic ora[; croazier` pe Sena; înso]itor ro -
mân de grup.

Is tanbulIstanbul
pre] de la 249 E/pers

Transport cu autocar clasificat 2*/3*;
cin` festiv` de Revelion; 4 nop]i cazare cu
demipensiune la HOTEL GRAND ONDER
3*+ \n Kusadasi si 2 nop]i cazare Instanbul,
hotel 3*; înso]itor de grup român; turul
ora[ului bizantin Constantinopol cu toate
obiectivele descrise; bilet ferry-boat; cin`
festiv` de Revelion.

Kusadasi-Istanbul
pre] de la 299  E/pers

3 nop]i cazare cu demipensiune la
HOTEL GRAND ONDER 3* + \n Kusadasi; 2
nop]i cazare cu mic dejun la hotel 3* \n
Istanbul; transport cu autocar clasificat
2*/3*; înso]itor de grup, român; vizit` la
una din vestitele fabrici pentru  confec]ii din
piele din zona Efes; vizit` la Moscheea
Selimiye – \n Edirne [i vechiul Bazar; turul
ora[ului bizantin Constantinopol; bilet ferry
boat; cin` festiv` de Revelion.

ÎN ROMÂNIA
SINAIA SINAIA - HOTEL CARAIMAN 3* 

1350 LEI/PERS/SEJUR
(perioada 29.12-02.01.2015)

Cazare 4 nop]i + mic dejun bufet; Cin`
bufet suedez - 30.12; Cin` festiv` de
Revelion; Cin` festiv` \n data de 1.01.2015.
\nso]ite de program artistic.

10% reducere din pachet cu plata
integral pân` pe 30.10.2014.

PREDEALPREDEAL - HOTEL BELVEDERE 3*
340 EURO/PERS/SEJUR

(perioada 29.12 – 2.01.2015)

Cazare 4 nop]i + mic dejun [i Cin`;
Mas` festiv` de Revelion cu muzic` live,
jocuri de artificii, [ampanie; Brunch pe
1.01.2015; Acces la saun`, Jacuzzi, fitness,
parcare, internet wireless 

BU{TENIBU{TENI - HOTEL SILVA 3* 
1420 LEI/PERS/SEJUR

(perioada –30.12 -02.01.2015)

3 nop]i  cazare + mic dejun; sear` ro mâ -
neasc` bufet; cin` festiv` de revelion cu
muzic` live [i momente artistice.

CHEILE GR~DI{TEICHEILE GR~DI{TEI - HOTEL
BUCEGI 3* 380 EURO/PERS/SEJUR

(perioada –30.12 -02.01.2015) 

3 nop]i cazare cu masa demipensiune
(f`r` b`uturi alcoolice [i non alcoolice);
Mas` festiv` de Revelion

FELIXFELIX - HOTEL AQUA PARK 
PRESIDENT 4* - 1540

LEI/PERS/SEJUR
(perioada 29.12-02.01.2015)

4 nop]i ca -
zare; mas` pen -
si une com   plet`
(ex  clusiv b`u -
turi alco olice);
cin` festi v` de
Reve lion; car na -
val \n data de
1ian.2015, di -
ver  tisment;

Acces piscine
i n  t e r i o a r e /
exterioare cu ap` termal`, Ja cuzzi, saune,
baz` sportiv`, internet; Un voucher de
acces gratuit pentru o zi \n cadrul Aqua
Park.

MOECIU DE SUSMOECIU DE SUS - HOTEL MISTRAL
RESORT 3* - 1714 LEI/PERS/SEJUR

(perioada 29.12 - 2.01.2015)

4 nop]i ca -
zare + mic
dejun; cin`
cu “specific
ciob`nesc”
pe 29.12 [i
pro gram de
muzic` live

30.12 – Prânz bufet; cin` cu specific
românesc pe 30.12, foc de tab`r`, cu ]uic`
fiart` [i pro gram folcloric; prânz bufet pe
31.12.2014; cin` festiv` de Re velion cu mu -
 zic` live. 

Pe 1 ian. 2015: brunch, cin  ̀ [i carna -
val.

Revelion 2015Revelion 2015PRIN AUTOMOBILPRIN AUTOMOBIL
CLUBUL ROMÂNCLUBUL ROMÂN

INFORMA}II {I REZERV~RIINFORMA}II {I REZERV~RI
Compartimentul Turism ACRCompartimentul Turism ACR
tel 0213178251, 0745382719tel 0213178251, 0745382719

e-mail travel@acr.roe-mail travel@acr.ro



ALBA IULIA – Marea Cetate
a Unirii tuturor românilor
Hotelul ACR din Alba Iulia dispune de 20 de

camere duble, dotate cu aer condi]ionat, televizor
[i baie proprie. Ho -
telul dispune de un
restaurant modern,
unde se pot servi
preparate specifice
zonei, precum [i
din buc`t`ria in -
terna]ional` [i de o
sal` de conferin]e pentru 100 de locuri. În curtea
interioar` a filialei func]ioneaz` Sta]ia ACR de
Inspec]ie Tehnic` Periodic` care st` la dispozi]ia
membrilor ACR, la tarife promo]ionale.

BAZA TURISTIC~ ACR
NEHOIU

Esta situat` în
partea estic` a
ora[ului Nehoiu
din jude]ul Bu -
z`u în vecin` -
tatea masivului
Pen teleu [i Ba -
rajul Hidro cen -
tralei Siriu, la
r`scrucea drumurilor ce duc spre renumite
obiective turistice. Loca]ia dispune de 30 de
camere duble cu central` proprie, cabine de du[,
televizor, sal` de mese [i de conferin]e cu o
capacitate de 200 de locuri, spa]ii de parcare
pentru 30 de autoturisme, etc.

OL~NE{TI -  Sta]iune
asemuit` cu Karlovy-Vary
Situat la

20 km de
R â m n i c u
V â l c e a ,
hotelul ACR
dispune de
camere cu
un confort
d e o s e b i t ,
spa]ii de
parcare. Pot
fi vizitate, în
împrejurimi monumente istorice, m`n`stiri [i
schituri din patrimoniul na]ional [i universal.

MOTELUL ACR ARAD
Situat la distan]` mic` fa]` punctul de frontier`

N`dlac, Motelul de tranzit din Arad  dispune de
mai multe camere dotate cu mobilier modern, aer

condi]ionat, grupuri sanitare proprii, televizor,
acces la o buc`t`rie dotat` la standarde europene,
precum [i de o sal` cu 100 locuri pentru reuniuni
familiale, etc.

Mire la  TUDORMire la  TUDOR n

INFORMA}II SUPLIMENTARE {I REZERV~RI
Compartimentul Turism ACRCompartimentul Turism ACR
tel 0213178251, 0745382719tel 0213178251, 0745382719

e-mail travel@acr.roe-mail travel@acr.ro

AUTOMOBIL CLUBUL ROMÂNAUTOMOBIL CLUBUL ROMÂN
V~ OFER~ REVELION ÎN BAZELEV~ OFER~ REVELION ÎN BAZELE

SALE PROPRI ISALE PROPRI I

Revelion de vis la
Hotel “Egreta” Tul cea 

[i o croazier` 
\n Delta Dun`rii 
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Programul mondial de reduceri 
„Show Your Card!”

CARDUL DE MEMBRU ACR v` ofer`
accesul la programul de discount-uri
dezvoltat la nivel mondial de c`tre
cluburile auto membre ale Federa]iei
Interna]ionale a Automobilului (FIA), [i
care ofer` reduceri la servicii diverse pe
tot globul (hoteluri, restaurante,
muzee, locuri de agrement, lan]uri de
magazine, \nchirieri auto etc) «SHOW
YOUR CARD!»

10% discount20% discount
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autoumor

nn Un [ofer face ma -
nevre agresive, pri pite [i
în mare vitez` cu ma -
[ina lui de lux f`r` s`
sem na lizeze. 

- Cât a costat ma[ina?
îl întreab` un alt [ofer la
semafor. 

- 40 000 Euro. 
- A[a de scump [i nu

are nici semnalizare?

nn - Voi, b`rba]ii, n-a]i opri nici în ruptul
capului s` întreba]i care e drumul. Mai bine
pierdeti dou` ore pe drum în plus! 

El: 
- Pierdem noi dou` ore, dar recuper`m la

parcare.

nn Care este asem`narea dintre o ma[in`
nou` [i un so]? 

- Ambele func]ioneaz` bine doar în primul
an

nn “Numele” ma[inilor:
AUDI: AAnother nother UUgly gly DDeutsche eutsche IInven nven --

tion.tion.
BMW: BBrings rings MMe e WWomen.omen.
FIAT: FFailure ailure IIn n II talian talian AAutomotiveutomotive

TTechnology.echnology.
FORD: FFix ix OOr r RRepair epair DDaily, sau, aily, sau, FFindind

OOn n RRoad oad DDead. ead. 
SAAB: SShape hape AAppears ppears AAss-ss-BBackwards. ackwards. 
HYUNDAI: HHope ope YYou ou UUnderstandnderstand

NNothing’s othing’s DDriveable riveable AAnd nd IInexpensivenexpensive…
SUBARU: SScrewed crewed UUp p BBeyond eyond AA llll

RRepair epair UUsuallysually
VOLVO: VVery ery OOdd dd LLooking ooking VVehicularehicular

OObject bject 
PORSCHE: PProof roof OOf f RR ich ich SSpoiledpoiled

CChildren hildren HHaving aving EEverything verything 
DACIA: DDac` ac` AAi i CCap ap IIa-]i a-]i AAltalta

nn Costel î[i duce ma[ina la mecanic. 
- Domnule mecanic, e grav? întreab`

îngrijorat Costel. 
- Ce s` v` zic? Dac` ar fi un cal, v-a[ spune

s`-l împu[ca]i.

nn Un trabantist la Service, c`tre mecanic: 
- A  vrea s`-i face [i câteva modific`ri, s`-i

pune]i praguri, spoiler, jante cromate etc.
Cât m` cost`?

Me[terul: Patru euro dou`zeci. 
Trabantistul: Râde]i de mine! 
Me[terul: Care din noi a început?

PENTRU UN ZÂMBET



În ACR e[ti într-o mare familie! 
Fii cu noi [i vei beneficia 

de toate aceste oferte. Meritq!
Oferta   1: Asisten]` rutier` non-stop pe toate [oselele din ]ar` (021/222.22.22)
Oferta   2: 2 DEPAN~RI auto gratuite
Oferta   3: 2 TRANSPORTURI auto gratuite
Oferta   4: VERIFICAREA TEHNIC~ GENERAL~, 
Oferta   5: INSPEC}IA TEHNIC~ PERIODIC~; 
Oferta   6: {COALA DE {OFERI ACR;
Oferta   7: ASISTEN}~ RUTIER~ ÎN STR~IN~TATE;
Oferta   8: „ACCIDENT MANAGEMENT” în România [i str`in`tate;
Oferta   9: REPATRIERE AUTOVEHICUL {I PERSOANE;
Oferta 10: TRANSPORTUL PERSOANELOR ÎN CAZUL UNUI EVENIMENT RUTIER;
Oferta 11: ÎNTRE}INEREA CURENT~ A AUTOMOBILULUI;
Oferta 12: ACCES LA PROGRAMUL MONDIAL DE DISCOUNT-URI „SHOW YOUR CARD!”;
Oferta 13: PERMISUL INTERNA}IONAL DE CONDUCERE (PIC);
Oferta 14: CARNETUL DE TRECERE PRIN VAM~ (CPD;
Oferta 15: CONSULTAN}~ JURIDIC~, AUTO {I MEDICAL~;
Oferta 16: REDUCERE CU 10% a cotiza]iei anuale de membru ACR vechi pentru aducerea, de c`tre acesta,

a unui membru ACR nou;
Oferta 17: REDUCERE CU 15% pentru fiecare membru de familie adus în asocia]ie;
Oferta 18: Servicii în BAZA TURISTIC~ ACR: Hotelul Nehoiu, Hotelul Alba Iulia, Motelul Ol`ne[ti, Motelul 

de tranzit Arad, Hotelul Plutitor din Delta Dun`rii;
Oferta 19: SERVICII TURISTICE prin agen]ii de voiaj partenere;
Oferta 20: VOUCHER PENTRU MOTORSPORT;
Oferta 21: BANCA DE DATE {I INFORMA}II;
Oferta 22: REVISTA „AUTOTURISM” (ON-LINE)
Oferta 23: VOUCHER LA DISPOZI}IA DIRECTORULUI SUCURSALEI pentru unele servicii în plus;
Oferta 24: VOUCHERUL TINERETULUI: pân` la 50% reducere la cotiza]ie;
Oferta 25: OFERTA PENSIONARULUI: reducerea cotiza]iei cu 10%;
Oferta 26: OFERTA SUPER FIDELIT~}II: la peste 10 ani vechime în asocia]ie, reducere cu 10% a cotiza]iei;
Oferta 27: asigur`ri tip RCA, CASCO, locuin]e [i bunuri; sprijin în recuperarea daunelor 
Oferta 28: emitere ROVINIETE; 
Oferta 29: PARCARE, GARARE, ÎN SPA]II ACR, UTILIZARE POLIGON pentru perfec]ionarea conducerii auto;
Oferta 30: PROCURAREA de piese [i echipamente auto la tarife avantajoase etc.
Oferta 31: COMBUSTIBILI AUTO CU DISCOUNT prin MOL România;
Oferta 32: SERVICE AUTO PRIN CARFIX TEAM;
Oferta 33: Dup` o vechime de doi ani consecutivi ca membru ACR, se adaug`, în plus, urm`toarele servicii,

avantaje [i facilit`]i (potrivit categoriei PREMIUM):
n Înc` o DEPANARE gratuit`;
n Înc` un TRANSPORT gratuit;
n DISTINC}IA „CONDUCERE AUTO EXEMPLAR~”;
n CREDITARE ÎN CAZ DE INCIDENT AUTO ÎN ROMÂNIA – 300 euro.

Oferta 34: Dup` o vechime de 5 ani consecutivi ca membru ACR, se adaug`, în plus, urm`toarele servicii,
avantaje [i facilit`]i (potrivit categoriei SENIOR):
n Num`r nelimitat de DEPAN~RI AUTO gratuite;
n Înc` un TRANSPORT AUTO gratuit;
n Autoturism la schimb, în caz de accident auto;
n Creditare în caz de incident auto la cluburile partenere din FIA – 500 euro;
n Num`r nelimitat de Consultan]e gratuite: juridice, auto, turistice, medicale, în domeniul
auto mobilismului;

Oferta 35: Organizarea de reuniuni de familie sau profesionale în re]eaua de hoteluri ACR
Oferta 36: Consultan]` în ob]inerea „C`r]ii de Salvare la Bord”.

M e n ] i u n e :  S e r v i c i i l e  s u n t  p r e v ` z u t e  \ n  C a r n e t u l  d e  A s i s t e n ] `M e n ] i u n e :  S e r v i c i i l e  s u n t  p r e v ` z u t e  \ n  C a r n e t u l  d e  A s i s t e n ] `




