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Datorit` dezvolt`rii specta -
culoase a Internetului [i a flu -
en]ei tot mai evidente a citito-
rilor spre acest univers infor-
ma]ional mo dern, inclusiv ca
urmare a evo lu]iei tot mai ac -
cen tuate a sistemului de co -
mu nicare în cadrul Auto mo bil
Clubului Ro mâ n, [i ca ur mare
a solicit`rii unui num`r impor-
tant de membri ACR, în cepând
cu anul 2010, revista „Auto tu -
rism“ apare on-line, pe site-ul
www.acr.ro [i poa te fi acce-
sat` gratuit.
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Acum, în final de decembrie 2015, putem
afirma c` acest an al Automobil Clubului Ro -
mân îl putem defini, nu doar prin durata sa, cât
mai ales prin excelen]a valorilor profesionale [i
ale Societ`]ii Civile pe care le-a promovat.

Exprimându-ne metaforic, afirm`m adev`rul
c`, în anul 2015, Automobil Clubul Român a
reprezentat cu succes con[tiin]a treaz` a
automobilismului românesc, atât ca stare de
spirit, cât [i ca factor de ini]iativ` în slujirea
intereselor majore ale membrilor Asocia]iei [i
ale celorlal]i automobili[ti din ]ara noastr`. În
acest an, au fost amplificate ac]iunile de pro -
movare a comandamentelor valorice ale
„Deceniului Mondial al Siguran]ei Rutiere 2011
– 2020”, instaurat de Organiza]ia Na]iunilor
Unite, privind con[tientizarea tuturor partici pan -
]ilor la traficul rutier fa]` de reducerea cu 50%
a dramelor pe [osea. Men]ionez, ilustrativ, in -
ven]ia ACR „Cartea de Salvare la Bord”; cam -
pania, de larg` rezonan]` na]ional` [i inter na -
]ional` referitoare la purtarea centurii de si gu -
ran]` „#seatbeltb00bing”; campania na]ional`
„Think Bikes”, pentru protec]ia bicicli[tilor,
moto cicli[tilor [i scuteri[tilor, precum [i inven]ia
„Street View Test”. Ca urmare, în 2015, Auto -
mobil Clubului Român i s-a conferit „Premiul
FIA pentru inova]ie în siguran]a rutier`”, Trofeul
„Leul de Bronz” al Festivalului Cannes Lions.
ACR i s-au decernat la Festivalul „Golden Drum”
distinc]ia „Grand Prix”, dou` trofee de aur [i
dou` trofee de argint pentru campaniile pro -
mo]ionale ale anului 2015 destinate promov`rii
civiliza]iei rutiere europene [i mondiale.

Numitorul comun al profesiunii de credin]` [i
ideii de automobilism sus]inut de Automobil
Clubul Român l-a reprezentat perfec]ionarea
sistemului de asisten]` rutier`, în conformitate
cu rolul de lider de pia]` asumat în România
pentru automobili[tii autohtoni [i str`ini. Infuzia
de ini]iativ` s-a materializat prin diversificarea
bazei [i capacit`]ii de interven]ie calificat` la
solicit`rile automobili[tilor afla]i în dificultate în

România [i str`in`tate, în parteneriat cu In spec -
toratul General al Situa]iilor de Urgen]` [i prin
utilizarea logisticii cluburilor auto din sistemul
FIA, precum [i prin implementarea unor noi
facilit`]i privind asisten]a rutier` [i consultan]a
auto „Na]ional [i Europa Assist”, atât pentru
persoanele juridice cât [i pentru persoanele
fizice de]in`toare de autovehicule.

Automobil Clubul Român [i-a consolidat co -
loana vertebral`, exprimându-ne metaforic, în
profil teritorial prin cre[terea numeric`, în anul
2015, a asocia]iei cu noi membri ACR, care au
dep`[it nivelurile înregistrate în perioada 2013
– 2014, ca urmare a promov`rii valorilor de cul -
tur` [i civiliza]ie în domeniul automobilismului
prin pachetul reprezentativ de beneficii, avan -
taje [i facilit`]i racordate la standarde europene
[i mondiale.

Automobil Clubul Român [i-a amplificat [i
diversificat o identitate activ` în cele dou` orga -
niza]ii mondiale: Federa]ia Interna]ional` a
Auto  mobilului [i Alian]` Interna]ional` de
Turism. Vocea distinct` a ACR a fost exprimat`
prin participarea la Congresele [i Adun`rile Ge -
ne  rale ale FIA [i la celelalte reuniuni mondiale,
prin numeroase ini]iative referitoare la optimi -
zarea rela]iilor cu cluburile auto na]ionale; îm -
bun`t`]irea [i diversificarea serviciilor pentru
membrii cluburilor din FIA; cre[terea rolului a -
ces tora ca autorit`]i sportive na]ionale; obli ga -
tivitatea respect`rii regulamentelor FIA în or ga -
nizarea [i desf`[urarea competi]iilor de auto -
mo bilism [i karting, în ceea ce prive[te secu -
ritatea pilo]ilor [i publicului spectator etc.

În pragul Anului Nou 2016 adresez tuturor
automobili[tilor, membrilor ACR, salaria]ilor [i
colaboratorilor din sucursale [i agen]ii, ur`ri de
prosperitate, s`n`tate [i fericire!

La mul]i ani!

CONSTANTIN NICULESCU
Pre[edintele 

Automobil Clubului Român
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A devenit o tradi]ie ca, în
fiecare an, în prima decad` a
lunii decembrie, s` aib` loc
Adunarea General` Anual` a
Federa]iei Interna]ionale a
Automobilului, precum [i alte
reuniuni anuale ale acestui
forum mondial. În acest an,
Adunarea General` a fost
organizat` la 4 decembrie, la
Paris, la Sediul Central al FIA,
la care au participat delega ]ii -
le cluburilor na]ionale din
toa t` lumea, în pofida st`rii

generale de spirit cauzate de
evenimentele teroriste din 13
noiembrie 2015.

În discursul inaugural al
Adu n`rii Generale Anuale a
FIA, Pre[edintele Jean Todt s-a
referit la amplificarea preo cu -
p`rii FIA în domeniul sigu -
ran]ei rutiere, domeniu care
reprezint` o preocupare ma -
jo r` la nivel mondial în seco -
lul XXI, privind implicarea gu -
vernelor, organiza]iilor publi -
ce [i private din lume în ceea

ce prive[te reducerea acci -
den   telor rutiere, pentru dru -
muri mai sigure, vehicule mai
sigure [i reguli de conducere
mai bune, îngrijirea victimelor
[i asigurarea familiilor acesto -
ra. Adunarea General` a sta -
bilit constituirea Grupului
Con sultativ la nivel înalt al FIA
pentru Siguran]a Rutier` pre -
cum [i un Forum al ONU pentru
siguran]a rutier` care s`
adune laolalt` comuni ta tea
de afaceri la nivel mon dial,
institu]iile interna]ionale [i or -
ganiza]iile nonguverna men -
tale pentru cre[terea gra dului
de con[tientizare a cri zei glo -
bale a siguran]ei rutiere.

În dezbaterile Adun`rii Ge -
nerale s-au dat r`spunsuri la
multiplele probleme ale spor -
tului cu motor pentru în -
treaga piramid` de ma[ini
începând cu Formula 1, pen -
tru Formula 4 [i Formula 3, iar
din 2016 [i pentru Formula 2
ale FIA, în sistemul Federa]iei
Interna]ionale a Automobi lu -
lui. Pre[edintele FIA s-a referit
la rolul sportului cu motor în
sus]inerea Siguran]ei Ru -

ACR interna]ional
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tie re, cu mesajul cheie ca
spor tul auto s` se desf` -

[oare nu pe drumuri, ci pe
piste, într-un mediu controlat,
ca ”eroii” acestui sport s` res -
pecte regulile de circula]ie, ca

ambasadori ai automobilis -
mu lui [i kartigului sportiv.

Adunarea General` a FIA a
organizat în capitala Fran]ei
”Gala Campionilor 2015”,
care constituie cel mai a[tep -

tat eveniment al anului în
rândul comunit`]ii sportului
cu motor. Au fost oferite
trofee pentu to]i sportivii din
Campionatele mondiale de
automobilism [i karting ale
Federa]iei Interna]ionale a
Automobilului.

La Adunarea General` a
FIA, Automobil Clubul Român
a fost reprezentat de o dele -
ga]ie condus` de Pre[edin -
tele Constantin Niculescu. Cu
acest prilej, Pre[edintele ACR
a avut convorbiri cu dl Jean
Todt, Pre[edintele FIA, privind
activit`]ile [i ac]iunile pe care
Automobil Clubul Român le
va întreprinde în 2016 în
vederea realiz`rilor impera -
tivelor ”Deceniului Mondial al
Siguran]ei Rutiere 2011-
2020”.

Georgiana MOGA n
Director General al ACR

Corespondent de club 
pentru Federa]ia

Interna]ional` 
a Automobilului

Ü

ACR interna]ional

Campionul 2015 Formula 1: LEWIS HAMILTON
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În zilele de 12 – 13 decembrie 2015, s-În zilele de 12 – 13 decembrie 2015, s-
a desf`[urat, în capitala Croa]iei, Zagreb,a desf`[urat, în capitala Croa]iei, Zagreb,
Congresul Regional al FIA pentru Sport,Congresul Regional al FIA pentru Sport,
Zona Europa Central`. La acest evenimentZona Europa Central`. La acest eveniment
deosebit a luat parte Pre[edinteledeosebit a luat parte Pre[edintele
Federa]iei Interna]ionale a Automobilului,Federa]iei Interna]ionale a Automobilului,
dl. Jean Todt, fiind implicat în foartedl. Jean Todt, fiind implicat în foarte
multe activit`]i organizate, cu acest prilej,multe activit`]i organizate, cu acest prilej,
de autorit`]ile croate [i ASN-ul croatde autorit`]ile croate [i ASN-ul croat
CCKF. Aceste ac]iuni au avut rolul de aCCKF. Aceste ac]iuni au avut rolul de a
face cunoscute activit`]ile FIA în regiuniface cunoscute activit`]ile FIA în regiuni
ale Europei, atât în ceea ce prive[teale Europei, atât în ceea ce prive[te
sportul cu motor cât [i al mobilit`]ii.  sportul cu motor cât [i al mobilit`]ii.  

A doua zi, Pre[edintele FIA, a fost invitat la o
conferin]` de pres`, ce a avut ca scop revizuirea
Strategiei Na]ionale de Securitate a Drumurilor,
care a fost conceput` de statul croat înc` de la
începerea campaniei “Deceniului Mondial al
Siguran]ei Rutiere 2011 – 2020”, lansat` de
Organiza]ia Na]iunilor Unite. Este de remarcat
faptul c`, în Croa]ia s-a reu[it, cu succes, s` se
reduc` num`rul mor]ilor din accidentele
rutiere, anual,  de la 800 în anii ’90, pân` la 250
în prezent. Dl. Jean Todt a l`udat aceast`
realizare, dar cu toate acestea, a reamintit dou`
caracteristici majore ale Deceniului: îngrijirea
post-accident [i educa]ia rutier`. De asemenea,
dl. Jean Todt, a insistat pe ideea c` cluburile
auto membre ale FIA pot ajuta în lupta pentru
stoparea accidentelor rutiere, atât în ac]iunile

de implementare a educa]iei rutiere cât [i cele
ale siguran]ei rutiere.

Pentru a demonstra solidaritatea fa]` de
Fran]a, în urma evenimentelor petrecute la
Paris în luna noiembrie, a fost p`strat un
moment de reculegere în pia]a principal` din
Zagreb, împreun` cu Pre[edintele FIA [i în
prezen]a ambasadorului francez în Croa]ia. La
acest moment, pre[edintele Croa]iei a transmis
un mesaj de solidaritate. 

La Congresul Zonei Europei Centrale a
participat o delega]ie a  Automobil Clubului
Român, ca Autoritate Sportiv` Na]ional`.
Membrii delega]iei au participat la o serie de
workshop-uri [i training-uri concentrate, mai
ales pe securitatea competi]iilor automo -
bilistice, probleme de mediu [i durabilitate,
precum [i de organizare de competi]ii sportive.
La final, participan]ii au primit un certificat FIA
înmânat personal de Pre[edintele acestei
organiza]ii mondiale, domnul Jean Todt.

Ioan OLARU n

ACTIVITATE FIA 
ÎN ZONA EUROPEI CENTRALE

ACR interna]ional
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Cr iza  p lanetar`  Cr iza  p lanetar`  
a  s iguran]e i  rut ierea s iguran]e i  rut iere

Asist`m în prezent la o criz`
planetar`, o criz` de sistem în
siguran]a rutier`. În fiecare
an, pe mapamond, mor pe

[osea, în medie 1,3 milioane
de persoane, iar dac` nu se
intervine, la nivel mondial,
prin m`suri drastice pe linia
dezvolt`rii con[tiin]ei rutiere,
la orizontul anilor 2020 acci -
dentul pe [osea se va trans -

forma în a treia cauz` a mor -
talit`]ii în lume fa]` de pozi]ia
a 7-a de]inut` în urm` cu 5
ani, dep`[indu-se pierderile
umane cauzate de cancer,
boli cardio-vasculare, pulmo -
nare [i infec]ii respiratorii.

siguran]a rutier`

CINCI ANI DE CAMPANIE LACINCI ANI DE CAMPANIE LA
NIVEL PLANETAR PRIVINDNIVEL PLANETAR PRIVIND

SIGURANȚA RUTIERĂ 2011-2020SIGURANȚA RUTIERĂ 2011-2020

Ü

În anul 2015 s-au împlinit cinci ani de la lansarea ”Deceniului Mondial alÎn anul 2015 s-au împlinit cinci ani de la lansarea ”Deceniului Mondial al
Siguran]ei Rutiere 2011-2020”. La 11 mai 2011 s-a înscris un moment unic, laSiguran]ei Rutiere 2011-2020”. La 11 mai 2011 s-a înscris un moment unic, la
nivel planetar: pentru prima dat` în istorie s-a dat o dimensiune interna]ional`nivel planetar: pentru prima dat` în istorie s-a dat o dimensiune interna]ional`
unei campanii închinate vie]ii pe arterele rutiere, în scopul transform`rii acestorunei campanii închinate vie]ii pe arterele rutiere, în scopul transform`rii acestor
meridiane ale libert`]ii de mi[care [i comunicare într-un spa]iu de civil iza]ie, demeridiane ale libert`]ii de mi[care [i comunicare într-un spa]iu de civil iza]ie, de
încredere [i demnitate uman` [i apropiere între oameni. La Bucure[ti, lansareaîncredere [i demnitate uman` [i apropiere între oameni. La Bucure[ti, lansarea
campaniei a avut loc, în mod oficial la 11 mai 2011, în aceea[i zi  în care acestcampaniei a avut loc, în mod oficial la 11 mai 2011, în aceea[i zi  în care acest
eveniment s-a derulat în toate ]`rile lumii prin mesajul Pre[edintelui Federa]ieieveniment s-a derulat în toate ]`rile lumii prin mesajul Pre[edintelui Federa]iei
Interna]ionale a Automobilului, dl Jean Todt, prezent, la Bucure[ti, într-o vizit`Interna]ionale a Automobilului, dl Jean Todt, prezent, la Bucure[ti, într-o vizit`
oficial` la Automobil Clubul Român. Este locul s` men]ion`m c` lansareaoficial` la Automobil Clubul Român. Este locul s` men]ion`m c` lansarea
campaniei mondiale pentru salvarea vie]ii pe [osea a avut loc prin Rezolu]iacampaniei mondiale pentru salvarea vie]ii pe [osea a avut loc prin Rezolu]ia
Organiza]iei Na]iunilor Unite la ini]iativa Pre[edintelui FIA, dl Jean Todt.Organiza]iei Na]iunilor Unite la ini]iativa Pre[edintelui FIA, dl Jean Todt.
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Potrivit unor statistici
ale Oragniza]iei Mondiale

a S`n`t`]ii, o persoan` c`l` -
tore[te zilnic, în lume, 1,1 ore
pe o distan]` medie de
12.000 km anual. Pe ma -
pamond popula]ia str`bate
23 de trilioane de km anual:
53% cu automobilul, 26 % cu
autobuzul, 9% cu trenul [i
12% cu alte mijloace de
trans port (avion, biciclet`,
b`rci [i alte vehicule). Se
estimeaz` c` în anii 2050,
traficul rutier mondial va fi
efectuat, în propor]ie de 55%
cu automobilul [i autobuzul
[i 41% cu alte mijloace rapi -
de de transport [i abia 4% pe
[ine. În lume, în prezent exis -
t` peste 1 miliard de auto ve -
hicule, care constituie vecto -
rul 1 în accidentul rutier, iar
vectorul 2 al acestuia fiind dat
de lipsa mentalit`]ii pre ven -

tive în conducerea pe [o sea,
de intoleran]a [i exhibi ]io -
nismul ostentativ [i de con -
sumul de droguri.

Campania Mondial` a Sigu -
ran]ei Rutier` ne chea m` s`
d`m o nou` [ans` vie]ii
printr-o alt` Con[tiin]` rutier`,
spiritua lizat` [i prin judec`]i
de va loare umanitare. Ținta
Dece niului Mondial 2011-
2020 este salvarea pe plan
mondial a 5 milioane de vie]i
ome ne[ti care pot pl`ti tribut
în accidentele rutiere.

ACR promotor  act iv  ACR promotor  act iv  
a l  conceptulu ia l  conceptulu i

modern a lmodern a l
s iguran]e i  rut ieres iguran]e i  rut iere

Automobil Clubul Român
[i-a înscris pe agenda sa de
lucru, un amplu program de

con[tientizare a tuturor par -
ticipan]ilor la traficul rutier
fa]` de prevenirea acciden -
telor rutiere. Gama ac]iunilor,
persisten]a lor [i ]inta aces -
tora pun în lumin` un con -
cept multidimensional de
educa]ie rutier`, pe care îl
vom desf`[ura, selectiv, în
cele ce urmeaz`:
a în anul 2014 a fost lansat`
campania ”Hai s` facem cen -
tura de siguran]` greu de
ignorat”, iar clipul campaniei
a fost accesat în timp record
de peste 278000 de persoa -
ne accesarea lui înregis trân -
du-se masiv [i în prezent.
Proiectul campaniei a fost
premiat de c`tre Federa]ia In -
terna]ional` a Automobilu lui.
a în anul 2015, Automo bil
Clubul Român a lansat în
România campania ONU
de con[tientizare a tu - Ü

Ü

siguran]a rutier`
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turor par ticipan]ilor la traficul
rutier (automobi li[ti, pietoni,
bici cli[ti, moto cicli[ti) intitu -
lat` ”O lume mai Bun`”, care
prin cele 16 op ]iuni dis -
ponibile pentru a ce[tia [i
familiile lor, se configurau
priorit`]ile, al scar` global`,
de îmbun` t` ]ire a siguran]ei
rutiere [i prevenire a acci -
dentelor.
a Automobil Clubul Român
a participat, în 2014, la întoc -
mirea Programului European
de Evaluare a Drumurilor în

România, prin proiectul
EuroRAP SENSOR privind
examinarea a 540 km din
re]eaua de drumuri trans-
europene, prin implementa -
rea c`ruia se anticipeaz` o
reducere cu 10.700 accidente
rutiere grave în urm`toarele
dou` decenii. Programul a
fost prezentat oficial Ministe -
rului Transporturilor care [i l-a
asumat.
a în luna mai 2015, Auto -
mobil Clubul Român a de ma -
rat implementarea în Româ -

nia a proiectului ”Carte de
Salvare la Bord” în parteneriat
cu IGSU, care a fost aplicat în
mai multe ]`ri europene, care
poate reduce cu 30% timpul
de extrac]ie a victimelor în -
carcerate din ”Ora de Aur”
considerat` ca timp maxim
salvator. Prin implementarea
acestui proiect în toate ]`rile
europene vor putea fi salvate,
anual, peste 2500 vie]i ome -
ne[ti.
a Automobil Clubul Român
a lansat primele teste Ü

siguran]a rutier`
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auto pe Google Street
View, care au darul de a

completa testele clasice auto,
f`r` a le înlocui, permitând
viitorilor [oferi s` se con -
frunte cu situa]iile rea le, din
via]a de zi de zi, de pe
arterele de circula]ie. Astfel,
Google poate deveni un in -
strument totodat` de educa -
]ie rutier`.
a Automobil Clubul Român,
potrivit protocolului de cola -
borare cu Inspectoratul
General al Situa]iilor de
Urgen]` a participat, înce pând
cu 2012 la toate cele 4 edi]ii
anuale ale ”Competi]iei de
Descarcerare [i Acordare a
Primului Ajutor Calificat” cu
echipe de arbitraj formate din
speciali[ti din Marea Britanie
organizate la Ploie[ti, Tg.
Mure[, Oradea [i din nou la
Tg. Mure[. ACR a pus la
dispozi]ie autoplatformele de
asisten]` rutier` pentru
transportul autoturismelor de
concurs de la REMAT la locul
de competi]ie, precum [i
Laboratorul Mobil de Educa -
]ie Rutier` propriu [i alte
materiale de logistic` privind
reducerea timpului de salvare
a victimelor din autoturismele
implicate în accidente rutiere.

a Automobil Clubul Român a
lansat în România, în 2015,
campania #SaveKidsLives
prin sem narea ”Declara]iei
Copilului” cu scopul protej`rii
vie]ii. ”Declara]ia Copilului” care
se instituie ca un Manifest al
Fe dera]iei Inter na]ionale a
Auto mobilului care cheam`
pe to]i factorii cu respon sa -
bilit`]i în si gu ran]a circula]iei
pentru o ac]iune planetar`
pentru re du cerea num`rului
de decese în rândul copiilor
pe arterele de circula]ie din
toate statele lumii.
a în august 2015, ACR a lan -
sat Campania Mondial`
THINK BIKES cu scopul de a
reduce num`rul de accidente
rutiere [i a deceselor în
rândul bicicli[tilor, motocicli[ -
tilor [i scuteri[tilor datorate
ignoran]ei [oferilor fa]` de
prevenirea acestor accidente
în traficul rutier.

Sat is fac] i i  sp i r i tua leSat is fac] i i  sp i r i tua le

Am prezentat, ca argumen -
te, doar câteva ac]iuni reali -
zate de Automobil Clubul
Român în ultima perioad`,
atât prin ini]iative proprii, cât
[i prin campanii ale Federa]iei

Interna]ionale a Automobi -
lului. Lista ar putea fi ampli -
ficat`, desigur, în alt context.
Presta]ia de efort [i de ini]ia -
tiv` creativ` a Auto mobil
Clubului Român a fost încu -
nunat` de satis fac]ii spi rituale
deosebite. Faptul c` în anul
2015, din cele [ase cluburi
automo bilistice, dintre cele
mai reprezentative din siste -
mul FIA, care s-au înscris, în
competi]ie cu proiecte exce -
lente de siguran]` ru tier`,
Marele Premiu l-a câ[ tigat
Automobil Clubul Ro mân
constituie cea mai mare
satisfac]ie pentru eforturile
depuse. Premiul FIA pentru
Inova]ie în Siguran]a Rutier` -
2015 câ[tigat de ACR repre -
zint`, în acela[i timp, o res -
ponsabilitate major` în con -
tinuarea demersurilor creative
în anul 2016 care s` slujeasc`
salvarea vie]ii pe arterele de
circula]ie. Este semnificativ, în
acest sens, [i un alt succes
repurtat la sfâr[it de an 2015.
La 23 noiembrie 2015. la Fes -
tivalul Na]ional INTERNETICS,
ACR a ob]inut alte patru
premii: ”Cel mai creativ client
al anului”, ”Platforma Web-
sec]inea website-uri”, ”Cel
mai bun con]inut de web -
site”, precum [i ”Utilizarea
celei mai bune tehnologii”.

Cred în final, c` alte cuvinte
cu valoare de adev`r sunt de
prisos.

Dr. Ilie GABRA n
Directorul Revistei

”Autoturism”

Ü

siguran]a rutier`
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de bun` vederepuncte . . .

România finalului de an 2015: lips` auto -
str`zi, drumuri europene [i na]ionale ne -
mar cate sau semnalizate aiurea, poluare,
[oferi cu nervii întin[i la maxim din cauza
blocajelor din trafic, semafoare nefunc]io -
nale, drumuri neiluminate, intersec]ii proiec -
tate [i realizate în grab` [i câte [i mai câte.
S` mai amintim de pietonii care traverseaz`
neregulamentar sub privirile indiferente ale
unor poli]i[ti rutieri, lipsa trotuarelor, mai
ales în zonele rurale, bicicli[ti sau motoci -
cli[ti pe care tot timpul îi vezi în trafic ”dri -
blând” atovehiculele din fa]` [i alte feno -
mene cotidiene.

F`r` îndoial`, cele enumerate mai sus
constituie factori de risc în traficul rutier,
care au condus, dup` cum bine se vede [i
din statisticile oficiale, la clasarea României
în topul ]`rilor în care mor anual cele mai
multe persoane în accidente rutiere. 

Cu 91 de persoane decedate raportate la
1 milion de locuitori, în timp ce media UE
este de 51 (anul 2013), România dove de[ -
te, din nou, c` duce felinarul ultimului plu -
ton la capitolul siguran]` rutier`. 

Înainte de toate ar trebui s` ne întreb`m
de ce se întâmpl` toate aceste lucruri? De ce

trebuie automobili[tii s` fie supu[i zi de zi
riscurilor de a produce sau de a fi împlica]i
în accidente rutiere? Sau de ce, în calitate de
pietoni, trebuie s` ne temem, zi de zi, c`
s-ar putea s` fim în pericol? 

În 2015, Organiza]ia Mondial` a S`n`t`]ii
(WHO) a publicat Raportul privind Starea
Global` a Siguran]ei Rutiere (GRSR), utili -
zând date [i informa]ii disponibile la nivelul
anului 2013. În sec]iunea dedicat` Româ -
niei (pag. 208), afl`m c` la nivelul ]`rii noas -
tre, exist` o agen]ie guvernamental` dedi -
cat` siguran]ei rutiere, f`r` a beneficia îns`
de fonduri din bugetul na]ional. Mai afl`m
c` exist` o strategie na]ional` de siguran]`
rutier`, al c`rei obiectiv este acela[i cu cel
stabilit de c`tre Organiza]ia Na]iunilor Unite,
respectiv de reducere cu 50 % a deceselor
rezultate din accidentele rutiere în perioada
2011 – 2020. De asemenea, nu putem s`
nu observ`m faptul c`, în România, sunt
necesare audituri formale atunci când se
dore[te construirea unui nou drum sau a
unor autostr`zi, c` drumu rile din ]ara sunt
supuse, cu regularitate, unor in spec ]ii, c`
exist` politici care promoveaz` mersul pe
jos sau cu bicicleta, politici de promovare a

investi]iilor în transportul public
sau politici de sepa rare a
utilizatorilor infra structurii rutiere
[i de pro tejare a utilizatorilor
vulne rabili. Tot din acest raport
mai afl`m c` nu exist` o o
estimare a costurilor acci -
dentelor rutiere din Româ nia,
lucru ciudat, dac` st`m s` ne
gândim c` state (într-un concept
aleatoriu sau vecine), precum
Republica Moldova, Serbia, Peru
sau Nigeria au calculat aceste
costuri, toc mai pentru a putea
estima viitoare investi]ii
sustenabile în infrastructura
rutier`. 

D`m pu]in timpul înapoi [i

S iguran]a rut ier`  în  România :S iguran]a rut ier`  în  România :
eterna t ranz i ] ie  c`t re  mai  b ineeterna t ranz i ] ie  c`t re  mai  b ine

Ü
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r`sfoim ra portul WHO ap`rut în anul
2013, care utilizeaz` datele aferente anului
2010. În dreptul României (pag. 186),
observ`m c` în acea perioad` exista o
strategie de si guran]` rutier` pentru a c`rei
implementare se asigurau cu generozitate
fonduri din bu getul na]ional, iar agen]ia
guvernamental` care era desemnat` pentru
a se ocupa cu aceste lucruri era chiar
”Ministerul Tran sporturilor [i Infrastructurii”,
pentru care erau prev`zute fonduri în buget.
De aseme nea, putem remarca faptul c` nici
atunci România nu dispunea de o estimare
a costurilor accidentelor rutiere. 

Este ciudat faptul c`, în loc ca lucrurile s`
evolueze în mai bine, datele din aceste
rapoarte arat` tocmai parcursul descendent
al siguran]ei rutiere din România. Trebuie
men]ionat faptul c`, atât pentru Raportul
WHO din 2015 (pag. 261), cît [i pentru cel
din 2013 (pag. 241), coordonatorul na]ional
care s-a îngrijit de colectarea [i transmiterea
acestor date a fost aceea[i persoan`
angajat` la Departamentul pentru Situa]ii de
Urgen]` al MAI.

Deci, în momentul de fa]`, rolul vital în
coordonarea tuturor activit`]ilor legate de
siguran]a rutier` îi revine numitului ”Con -
siliu Interministerial pentru Siguran]` Ru -
tier` (CISR)”. 

Acest organism guvernamental [i dup`
cum o s` vede]i mai încolo, inutil chiar, a
fost înfiin]at, cum era [i cazul, prin Ho`rârea
Guvernului nr. 437/1995. 

De pe website-ul CISR: ”Consiliul Inter -
ministerial pentru Siguran]` Rutier` este
organul consultativ al Guvernului, f`r`
personalitate juridic`, care asigur` con cep]ia
de ansamblu [i coordonarea pe plan
na]ional, pe baza strategiei na]ionale de
siguran]` rutier` [i a programului na]ional
de ac]iuni prioritare pentru implementarea
strategiei, a activit`]ilor privind îmbu -
n`t`]irea siguran]ei rutiere, desf`[urate de
organele de specialitate ale administra]iei
publice [i de alte institu]ii [i organiza]ii cu
atribu]ii în aceste domenii, [i evaluarea
politicilor publice privind siguran]a rutier`…
Obiectivul C.I.S.R. îl constituie asigurarea
unei concep]ii de ansamblu [i coor -

Ü

Ü
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donarea pe plan na]ional, pe baza stra -
tegiei naţionale de siguran]` rutier` [i a

programului na]ional de ac]iuni prioritare
pentru implementarea strategiei, a activi t` -
]ilor privind îmbun`t` ]irea siguran]ei rutiere,
desf`[urate de organele de specialitate ale
administra]iei publice [i de alte institu]ii [i
organiza]ii cu atribu]ii în acest domeniu,
elaborarea de propuneri de acte normative,
precum [i elaborarea de propuneri c`tre
Guvern privind asigurarea [i utilizarea mij -
loacelor financiare necesare pentru reali -
zarea programului, evaluarea politicilor pu -
blice de siguran]` rutier` [i coordonarea
activit`]ilor de cercetare [i comunicare pri -
vind siguran]a rutier`.” 

Primul ministru este coordonatorul CISR,
iar activitatea curent` a acestuia este condu -
s` de c`tre ministrul transporturilor, care are
[i calitatea de pre[edinte al Consiliului.

De[i CISR este de o importan]` vital`
pentru vie]ile multor români, website-ul
acesteia nu a mai fost actualizat din anul
2011, an în care g`sim ultimul raport al
acestui consiliu (??!!).

În anul 2008, Guvernul României emite o
hot`râre prin care se modific` HG 437/1995
[i prin care CISR-ului i se confer` mai multe
atribu]ii în domeniul siguran]ei rutiere, prin -
tre care organizarea  anual` a Con ferin]ei Na -
]ionale pen tru Siguran]` Rutier` (art. 2^1),

precum [i ela borarea stra tegiei
na ]io  nale de siguran]` rutier` [i a
programului na]ional de ac]iuni
prioritare pentru im ple mentarea
acestei stra tegii, evaluarea im -
pac   tu lui politicilor publice de
siguran]` rutier` [i coordonarea
cercet`rii şi comu nic`rii privind si -
guran]a rutier` (art. 3).

Despre o conferin]` anual` de
siguran]` rutier` sau despre o
strategie na]ional` nu exist`
informa]ii pe www.cisr.ro, lucru
care ne poate face s` credem c`
tocmai cei pe care îi pl`tim ca s`
putem circula în siguran]` sunt
cei care ne pun be]e în roate. De
altfel, Automobil Clubul Român a
propus, în mai multe rânduri,
îmbun`t`]irea structurii acestui

consiliu, prin includerea ca mem bri, a unor
organiza]ii reprezen tative ale Societ`]ii Ci -
vile, propunere care, credem, a fost pierdut`
în sertarele mi nisterului. Nu putem decât s`
apreciem c`, de[i Comisia Uniunii Europene
încurajeaz` implicarea organiza]iilor negu -
vernamentale în procesul decizional al Gu -
vernului, acest deziderat este considerat, în
România, ca o valoare facultativ`. 

Tot în aceast` ordine de idei, privind im -
plicarea Societ`]ii Civile în activit`]ile de si -
guran]` rutier`, Direc]ia Rutier` din cadrul
IGPR tergiverseaz`, sine die, propunerea de
parteneriat a ACR, cu toate c`, o infuzie de
speciali[ti ai societ`]ii civile, precum [i infor -
ma]ii de specialitate, nu ar strica nim`nui,
inclusiv CISR-ului (într-o nou` formul`
transparent`) [i Direc]iei Rutiere.

S` putem afirma c` siguran]a rutier` se
afl`, dup` peste un sfert de secol din 1990
– an de cotitur` în democratizarea societ`]ii
române[ti, tot în stare de tranzi]ie? Putem
afirma c` pe nultimul loc de]inut de Româ -
nia în rândul statelor membre UE în ceea ce
prive[te fatalit`]ile accidentelor rutiere con -
stituie o stare de nedep`[it? Adic` suntem
în eterna tranzien]`, care ne oblig` la for]a
adapt`rii la condi]iile care nu se mai schim -
b`!? 

Alin DROSU n

Ü
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a automobilismuluimarea  fami l i e

În anul 2015, Automobil
Clubul Român s-a manifes -
tat printr-o prezen]` distinc -
t` în structurile de vârf ale
celor dou` organiza]ii mon -
diale: Federa]ia Interna]io -
nal` a Automobilului (FIA) [i
Alian]a Interna]ional` de
Turism (AIT), aducându-[i o
contribu]ie de seam` la
realizarea tuturor campanii -
lor interna]ionale ale aces -
tora, prin implementarea lor
prin infuzii originale [i pe
termen lung de ac]iuni la ni -
vel na]ional, p`strând tradi -
]ia unui secol de fidelitate
fa]` de spiritul automobilis -
mului interna]ional.

Rememorând, la final de

an, activit`]ile desf`[urate,
men]ion`m campania ACR
organizat` înc` din zorii
anului 2015, împreun` cu
Funda]ia FIA, intitulat`, sim -
bolic, „O SECUNDĂ PENTRU
VIAŢA TA”, având ca ]int`
formarea con[tiin]ei rutiere
în rândul copiilor de la 6 la
14 ani. În luna mai 2015,
ACR a lansat, la Bucure[ti,
inven]ia „CĂRŢII DE SALVARE
LA BORD”, în cadrul „Cam -
paniei Mondiale pentru Si -
guran]a Rutier` 2011 –
2020”, ini]iat` de FIA, iar în
luna octombrie acest proiect
a fost generalizat, prin parte -
neriat cu OMV Petrom, în
cele 400 benzin`rii proprii,

precum [i la toate cele 2500
autovehicule ale acestei
companii [i prin 500.000
pliante difuzate în întreaga
]ar`. În luna iulie 2015 ACR
a pus în circula]ie primele
teste auto din lume, „STREET
VIEW TEST”, în spiritul me -
sajului Pre[edintelui FIA pri -
vind perfec]ionarea con]i nu -
tului preg`tirii noilor [oferi [i
formarea con[tiin]ei rutiere
preventive a acestora. A -
ceast` inova]ie faciliteaz`
descoperirea oric`ror nere -
guli în trafic, pe Google
Street View, adic` pe
situa]ii reale, ca adev` rate
lec]ii de dobândire a
cuno[tin]elor ne cesare unei

O IDENTITATE PROPRIE A ACR ÎN FIAO IDENTITATE PROPRIE A ACR ÎN FIA

Ü
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a automobilismuluimarea  fami l i e

conduceri pre ventive
pentru viitorii [oferi. Revista
„Auto turism” a tradus în
limba român` [i a publicat
în co loanele sale interviul
acor dat de dl. Jean Todt,
revistei AUTO, editat` de
FIA, cu prilejul instituirii sale
ca Reprezentant Special al
Secretarului General al ONU
pentru Siguran]a Ru tie r`,
din care se deta[eaz` pre -
ceptele fundamentale ale
siguran]ei rutiere pentru ur -
m`torii cinci ani ai cam pa -
niei mondiale 2011 – 2020.

Paradigmele ac]ionale ale
ACR din 2015, privind sus -
]inerea comandamentelor
FIA ar putea fi multiplicate.
Mai men]ionez doar faptul

cu semnifica]ii multiple c`,
Automobil Clubului Ro -
mân i s-a conferit, în 2015,
Pre miul FIA pentru ino -
va]ie în sigu ran]a rutier`.

Activitatea interna ]io -
nal` a Automobil Clu bu lui
Ro mân este sus ]inut` [i
prin particip` rile active ale
re pre zen tan]ilor s`i, la
con grese interna]ionale în
do me niu, la Adun`rile
Gene rale ale FIA [i AIT, ale
Fun da]iei FIA pentru
Automobil [i Societate,
organiza]ie unde ACR este
membru fondator, Insti -
tutului FIA pentru Si gu -
ran]a Sportului Auto. De
asemenea, ACR a participat
activ la pre zent`ri [i dezba -

teri în cadrul Consiliului FIA
pe probleme de siguran]` [i
asis ten]` rutier`, de mobi -

litate, marke ting
etc. În ace la[i timp,
ACR a fost gazda a
mai multor ateliere
lucrative ale FIA pe
vasta problematic`
a auto   mobilismului
sportiv etc.

Sunt doar câte -
va date ale con   so -
lid`rii rela ]ii  lor Auto -
mobil Clu bului Ro -
mân cu Federa]ia
Inter na ]ional` a
Automo bi lului, ale
conlu cr`rii in stitu -
]ionale cu clu burile
auto mo  bilistice din
alte ]`ri, ceea ce i-a
conferit o înalt`
reprezentativitate
pe plan interna]io -
nal.

Ilie GABRA n

Ü
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în sportul autol i cen] ia ] i  [ i  debutan] i  

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 ma -
jore în asigurarea respect`rii Regulamen -
telor 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 responsa -
bilit`]i în domeniul automobilismului
sportiv, voca]iei [i tradi]iei seculare în
organizarea competi]iilor auto, Automobil
Clubul Român [i-a îndeplinit, în anul 2015,
atributul de Autoritate Sportiv` Na]ional`
(ASN) pentru ]ara noastr`. În mod sis -
tematic, Comisia Na]ional` de Automo -
bilism [i Karting a ACR (CNAK), a înscris,
potrivit reglement`rilor statutare, competi]ii
auto din România în Calendarul sportiv al
Federa]iei Interna]ionale a Auto mobilului
precum [i în Calendarul anual al CNAK. De
asemenea, CNAK a avizat regu lamentele de

organizare [i desf`[urare a competi]iilor
na]ionale, zonale [i jude]ene, de auto mo -
bilism [i karting, în conformitate cu pre ve -
derile Regulamentelor FIA. La solicitarea Fe -
dera]iei Române de Karting, ACR a procedat
la delegarea par]ial`, c`tre aceast` structur`
sportiv` a unor atribute ale ASN-ACR în
scopul cre[terii responsabilit`]ii [i operati -
vit`]ii în derularea activit`]ilor în acest
domeniu. CNAK a acordat licen]e sportivilor
români din automobilism [i karting pentru
participarea la competi]iile interna]ionale.
Automobil Clubul Român a desf`[urat, [i în
acest an, sub egida FIA, proiectul consacrat
preg`tirii arbitrilor [i comisarilor sportivi care
s` oficieze com peti]iile auto din ]ara noastr`
[i, dac` este cazul, s` poat` fi inclu[i, prin
delegare de c`tre FIA, la propunerea CNAK,
în comisiile de oficiali ale unor competi]ii in -
terna]ionale.

Campionatul Na]ional de Îndemânare,
care a organizat 7 etape în 2015 (Bucure[ti
(2), Ploie[ti, Bra[ov, F`g`ra[, Constan]a,
Pite[ti) s-a bucurat de succese deosebite.
De fiecare dat`, la startul edi]iilor s-au aliniat
zeci [i zeci de echipaje, cu ma[ini preparate
special pentru specificul acestei competi]ii,
care s` întruneasc` exigen]ele tehnice ale
comisiilor de arbitraj [i Regulamentului FIA.
Se poate afirma c` edi]ia 2015 a fost una
dintre cele mai animate din ultimii ani,

AUTOMOBIL ISMUL AUTOMOBIL ISMUL 
{I  KARTINGUL SPORTIV { I  KARTINGUL SPORTIV 

ACR 2015ACR 2015

Ü
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punând pecetea
experien]ei compe -
ti]ionale [i rigorile
Clu bului GT Auto
Club Sportiv Bucu -
re[ti [i Autorit`]ii
Sportive Na]ionale –
ACR.

În 2015, în spa]iul
automobilistic de pe
Some[ (Satu Mare),
s-au desf`[urat, la
„temperaturi” la fel
de înalte, competi]iile Campionatului Est-
European de Raliuri Tehnico-Aplicative (CEC
ORI CUP), cu pilo]i din Cehia, Slovacia,
Polonia, Ungaria [i, desigur, România, sub
patronajul Sucursalei ACR jude]ene [i
Clubului Sportiv „Auto-Karting Rider’s” Satu
Mare, în baza regulamentului validat de
Federa]ia Interna]ional` a Automobilului. De
asemenea, Campionatul Na]ional de Rally
Sprint s-a bucurat de un deosebit succes de-
a lungul celor 5 etape desf`[urate în 2015,
unde au participat peste 125 de pilo]i din
foarte multe regiuni ale ]`rii, ba chiar [i din
]`rile vecine.

Edi]ia 2015 a marcat multiplele com peti]ii
de automobilism [i karting derulate în ju -
de]ul Timi[, în organizarea Comisiei Ju de -
]ene de Automobilism [i Karting ACR cu
multe zeci de pilo]i licen]ia]i [i debutan]i.

Nu putem uita competi]iile Campionatului
Jude]ean de automobilism [i karting Hune -
doara, mai ales „Raliul Frumuse]ii” de la

Deva, ajuns deja la a XX-a edi]ie anual`,
competi]iile organizate de Comisiile Ju de -
]ene Dolj, S`laj, Bihor de automobilism [i
karting ACR. În onoarea sportivilor, arbitrilor

[i celorlal]i oficiali care au par ticipat la com -
peti]iile anului 2015 va avea loc, în debutul
anului 2016, celebra Festivitate anual`
„Laurii Pilotajului Auto”. Cu acest prilej vor fi
înmânate cupe, trofee [i diplome din partea
Conducerii Automobil Clubului Român,
pentru cei mai buni dintre cei buni din
sportul cu motor.

Acestea sunt numai câteva dintre acti -
vit`]ile de automobilism [i karting sportiv
desf`[urate de ACR prin CNAK [i sucursalele
jude]ene. În acest an, concursurile de auto -
mobilism [i karting deschise atât pentru
licen]ia]i, cât [i pentru amatori, au fost orga -
nizate pe întreg teritoriul ]`rii.

Florin JUMUG~ n

Ü
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ACRfami l ia

Membrii Automobil Clubu -
lui Român reprezint` comuni -
tatea tradi]ional` a automo -
bili[tilor cu valoare de unicat
în ]ara noastr`. În 2015, a -
ceas t` comunitate a aniversat
111 ani de exis ten ]`, cu con -
[tiin]a colectiv` a isto riei Aso -
cia]iei pe care a gene rat-o [i
care i-a asigurat con tinuitatea
de-a lungul deceniilor. Înce -
pând cu prin]ul George Va -
len tin Bibescu înscris în ana -
lele istoriei ca membru fon -
dator al ACR în 1904 [i pân`
ast`zi, a ceast` mare Familie a
membri lor ACR a încorporat,
într-un proces istoric conti -
nuu, multe sute de mii de
membri din toate categoriile
sociale: fie parla mentari, fie
mini[tri, fie oameni de litere
sau arti[ti plastici, fie ai me -
diului de afaceri, fie din rân -
dul participan]ilor la compe -
ti]iile de automobilism [i kar -
ting [i, nu în ultimul rând, din
marea mas` a proprietarilor
de auto mo bile. Dac` în zorii
apari]iei ACR, acesta a avut
un caracter preponderent

„elitist”, în ulti me le decenii a -
socia]ia a devenit un feno -
men de mas`, pe m`sur` ce
automobilul a intrat în prac -
tica cotidian`.

A[a cum o confirm` istoria
Societ`]ii Civile, Automobil
Clu bul Român s-a înscris
prin tre cele mai puternice
asocia]ii na ]io nale, printre
cele mai perene, printre cele
mai organizate [i printre cele
mai pragmatice din punct de
vedere al beneficiilor auto,
turis tice, spor tive, medi cale
acordate mem brilor s`i 

În perspectiva celor 112 ani
de existen]`, pe care Auto -
mobil Clubul Român îi va
aniversa în 2016, bilan]ul
anului pe care îl încheiem
este unul deosebit de pozitiv.
Pentru asigurarea pache tului
de beneficii, avantaje [i fa -
cilit`]i puse la dispozi]ia
mem  brilor, s-a înf`ptuit un
program investi]ional consi -
derabil, direc ]ionat pe repa -
ra]ii [i moderniz`ri ale sucur -
salelor; s-a dezvoltat pachetul
de asisten]` rutier` prin achi -

zi]ionarea a dou` auto ve -
hicule destinate depan`rii
rapide la fa]a locului, dotate
cu echipamentele necesare; a
fost perfec]ionat programul
na]ional de gestiune a mem -
brilor. Fie care automobilist a
putut intra în posesia ”C`r]ii
de salvare la Bord” [i a
sticker-ului care semnalizeaz`
prezen]a acestuia în autove -
hicul. Membrii ACR benefi cia -
z` [i pe arterele de circula]ie
din str`in`tate de asisten]a
rutier`, non-stop, prin clubu -
rile na]ionale partenere din
sistemul FIA, precum [i prin
noul program SNAKE de asis -
ten]` implementat de Fede -
ra]ia Interna]ional` a Auto -
mobilului. Pe orice meridian
rutier din lume s-ar afla,
membrul ACR este asistat de
cluburile auto partenere ACR.

Înc` în urm` cu un dece -
niu, Automobil Clubul Ro -
mân, al` turi de alte cluburi
auto din toat` lumea, a
aderat la Pro gramul Interna -
]ional Show Your Card, prin
care membri Asociației, prin
pre zentarea carnetului de
membru, bene ficiaz` de re -
duceri semnifi cative de tarife
la numeroase hoteluri, mu -
zee [i alte obiective turistice,
la loca]ii de cultur` [i expresii
ale civiliza]iei mondiale. Sis -
temul ”Show Your Card” se
bucur` de o apreciere una -
nim` [i ra]iunea de a fi mem -
bru al Automobil Clubului
Român pre zent de peste un
secol în Federația Interna ]io -
nal` a Auto mobilului [i Alian -
]a Interna ]ional` de
Turism.

MEMBRII ACR:MEMBRII ACR: COMUNITATEACOMUNITATEA
TRADIŢIONALĂ A AUTOMOBILIŞTILORTRADIŢIONALĂ A AUTOMOBILIŞTILOR

Ü
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S`rb`torirea a 111 ani
de existen]` a Asocia]iei a

con sti tuit, în acela[i timp, un
o magiu profund adus nu -
meroaselor genera]ii de
membri ACR, care repre zint`
fondul s`u de aur [i stâlpii s`i
de rezisten]`, ca f`uritorii, de
ieri [i de ast`zi, ai Automobil
Clubului Ro mân. {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 ma -
joritatea lor din rândul
tinerilor elevi [i studen]i, asi -
gurând ti ne rețea f`r` b`trâ -
nețe a Automobil Clubului
Ro mân.

Este deosebit de relevant`
aprecierea de care se bucur`
Automobil Clubul Român în

sistemul FIA, deopotriv` pen -
tru activitatea în domeniul
sigu ranței rutiere, materiali -
zat` [i prin acordarea în luna
mai 2015 a trofeului pentru
inovație în Siguran]a Rutier`
pentru campania de larg`
audien]` #seatbeltb00bing.
Aceea[i cam panie a fost
premiat` recent, la Festivalul
Cannes Lions cu trofeul ”Leul
de Bronz” pentru creativitate
în purtarea centurii de si -
guran]`. De asemenea, cam -
paniile [i proiectele nova -
toare ale ACR au fost pre -
miate la Festivalul Golden
Drum cu Grand Prix [i cu
dou` trofee de aur pentru
#streetviewtest care ofer`
posibilitatea efectu`rii tes -
telor auto pe Google Street
View, precum [i cu dou`
trofee de argint pentru
#seatbeltb000bing.

Automobil Clubul Român
r`spl`te[te din plin valorile
fidelit`]ii fa]` de asocia]ie.
Gama de discount-uri la re în -
noirea cotiza]iei va excela în
2016 prin ”voucherul fami -
liei”, ”voucherul tineretului”,
”voucherul pensio narului”, ca
[i prin numeroase beneficii
suplimentare la cate go riile de
membri BASIC, PRE MIUM [i
SENIOR, prin tarife reduse la
combustibili auto, piese [i
accesorii auto, prin oferte tu -
ristice promo]ionale în loca ]ii -
le proprii [i agen]iile de profil
partenere ale ACR.

Membrii ACR se înscriu în
arcul de timp al celor 111 ani
de existen]` a Automobil Clu -
bului Român printr-o energie
ne secat` care asigur` rege ne -
rarea permanent` a comuni -
t`]ii noastre tradi]ionale.

Mirela TUDOR n

Ü
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BRAND-UL {COLII DE {OFERI ACRBRAND-UL {COLII DE {OFERI ACR
Începuturile 

Poate pu]ini automobili[ti din România,
posesori ai carnetului de conduc`tor auto,
cunosc istoria acestui domeniu. Ast`zi, în
Romania, avem peste 7 milioane de con du -
c`tori auto, dintre care peste 1 milion numai
în Capital`. [i, cu siguran]`, mul]i din ace[ -
tia, de-a lungul deceniilor, a[a cum o de -
mon streaza statisticile, inclusiv ale muzeului
de istorie al ACR, au ob]inut Carnetul de
Conducere Auto în [colile de [oferi ACR.
Pentru autenticitate, spunem c`, în prim` -
vara anului 1910 ia fiin]`, la Bucure[ti,
prima {COALĂ OFICIALĂ DE CONDUCĂTORI
DE AUTOMOBILE, condus`, sub auspiciile
ACR, de legendarul Leon Leonida. {i un alt
detaliu semnificativ: comisia de examinare

era prezidat` de vicepre[edintele ACR, al` -
turi de un reprezentant al Prefecturii Poli]iei
Capitalei [i al]i speciali[ti în materie. {coala
elibera “brevete mixte” pentru [oferii pro fe -
sioni[ti [i, separat, pentru conduc`torii ama -
tori. Este edificator c`, doar într-un singur
an, în debutul s`u, [coala Oficial` de [oferi
ACR a eliberat 180 de brevete mixte. Printre
redutabilii [oferi se înscrie, în 26 martie
1925 [i marele romancier al literaturii cla -
sice române[ti, Liviu Rebreanu.

În 1913 apare noul Regulament pentru
cir cula]ia automobilelor, care prevedea [i
reglement`ri pentru circula]ia autocamioa -
nelor cu [i f`r` remorc`. Acesta a fost ela -

borat pe baza Conven]iei Interna]ionale
pentru Circula]ia Automobilelor, semnat` la
Paris în 1909. 

Pentru o imagine a gradului de motorizare
a României, anuarul Asocia]iei din 1931 men -
 ]iona c`, în acea vreme, un automobil re -
venea la 546 locuitori în România, la o
popula]ie de circa 18.000.000 de locuitori,
confor recens`mântului de la acea vreme. 

{coala de [oferi ACR este
recunoscut` ast`zi prin

performan]ele ob]inute [i unele
facilit`]i moderne proprii

Revenind la timpul prezent, putem afirma
c`, pentru noi vorbesc nu doar tradi]ia [i

profesionalismul, cât mai ales
aprecierea celor care au bene -
ficiat de serviciile [colii de [oferi
ACR. O bun` parte din actualii
cursan]i ai [colilor de [oferi ACR
sunt fiii, rudele apropiate sau
prieteni ai mai vechilor membrii
ACR, care [i-au ob]inut permisul
de conducere prin intermediul
[colii noastre de [oferi. Ei [tiu ca
la noi primeaz` seriozitatea [i
rigoarea instruirii, nivelul su pe -
rior de cuno[tin]e ale instruc -
torilor, cât [i mijloacele tehnice
[i de înv`]are moderne pe care
le punem la dispozi]ie.

Despre instructorii auto buni se duce
vorba ca [i despre medici. În plus, noi avem
o baz` material` excelent`: automobile Ü
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Chevrolet Aveo, Dacia Logan [i, începând
cu 2016, Hyundai i10 de ultim` genera]ie.
In struirea teoretic` nu se face precum în
[colile auto “de buzunar”, „în bucatarie“ sau
prin cine [tie ce barac` improvizat`, ci într-o
sal` special destinat` [i amenajat` pentru
acest scop. {i, în plus, de]inem [i unele poli -
goane de instruire practic` în arta [oferi -
tului. La noi, „ora de legisla]ie“ este
or` ade varat`, nu doar 20 - 30 de
minute, cum se întâmpl` «pe aievea»
iar cunos cuta aluzie „mai d` [i
dumneata ceva în plus pentru
benzina!“ la [coala de [oferi ACR nu
se aplic`. Nu mai vor bim despre
fenomenul ap`rut de curând c`,
instructorii anumitor [colii de [oferi
din Bucure[ti, care erau in ter mediarii
propriilor elevi în oferirea de sume
de bani pentru “trecerea” exa me -
nului practic, f`r` s`-[i mai «duc`»
elevii la testare. {i ne mai mi r`m c`
România este frunta[a Euro pei la
num`rul de accidente rutiere anuale
cu v`t`m`ri corporale grave [i
decese.

În 2015, speciali[tii ACR (ingineri, profe -
sori de legisla]ie, instructori), împreun` cu
Publicis România, au creat platforma on-line
Street View Test, primele teste auto for mu -
late pe Google Street View, unde viitorii
[oferi pot r`spunde la întreb`ri de legisla]ie
rutier` pe situa]ii reale din trafic. Aceast`
platform` (www.streetviewtest.ro) p`strea -
z` atât formatul, num`rul de întreb`ri dintr-
un test auto tradi]ional cât [i timpul de re -

zolvare. Pentru aceast` inova]ie,
ACR a ob]i nut unele din cele mai
impor tante distinc]ii interna -
]ionale [i na]ionale, pe care le-
am prezen tat în numerele
anterioare ale revistei noastre.

În decursul anului 2015, Auto -
mobil Clubul Român a fost invi -
tat de c`tre FIA, s` participe la
numeroase workshop-uri cu te -
ma tici privind [colile de [oferi,
mai ales în ceea ce prive[te
schimbul de experien]` axat pe
problematica preg`tirii conduc` -
torilor auto înainte [i dup` do -

bândirea permisului de condu cere.
Delega]iile ACR, au avut, de fiecare dat`
aprecieri deosebite având în vedere ideile
numeroase [i valoroase în ceea ce prive[te
procesul de îmbun`t`]ire a progra mei de
înv`]`mânt la [colile de [oferi. Relev`m
doar faptul, apreciativ pentru ino va]ia
demonstrat` de ACR [i în acest dome niu,

c` sistemul de tehnologie didactic`,
www.streetviewtest.ro , a fost propus recent
pentru aplicare la alte [coli de [oferi ale
cluburilor din FIA.

În încheiere, putem s`-i asigur`m, pe to]i
viitorii elevi ai [colii ACR c`, dup` absolvire,
vor fi nu doar foarte multumi]i, dar [i exce -
len]i conduc`tori auto pe drumurile publice
din România [i str`in`tate.

Alexandru VASILE n

Ü
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GALA CAMPIONILOR RETRO 2015GALA CAMPIONILOR RETRO 2015

b`trânei doamne autoomagierea...

Sâmb`t`, 19 decembrie 2015,
a avut loc, într-o atmosfer` s`r -
b`toreasc`, în una din unit`]ile
de evenimente de elit` ale
Bucure[tiului, festivitatea „Gala
Campionilor Retro 2015”. Acest
moment festiv încununeaz` o
activitate sus]inut`, în întregul
an 2015, de competi]ii ale
auto mobilelor istorice, expo -
zi]ii, parade, [i alte ac]iuni care
s-au bucurat de o larg` audi -
en]`, în jude]ele ]`rii, unde au
avut loc manifest`rile din
domeniu.

Competi]iile automobilelor
istorice ale anului 2015 au avut
loc sub egida Automobil Clu bu -
lui Român [i Clubului Vehicu -
lelor de Epoc`, circumscrise
„Deceniului Mondial al Sigu ran -
]ei Rutiere 2011 – 2020”, care,
în acest an, a marcat 5 ani de la
lansarea sa, pe mapa mond, prin
Rezolu]ie a Orga ni za]iei Na]iu ni -
lor Unite. Spre aducere amin te,
men]ion`m c`, aceast` Cam pa -
nie, desf`[u rat` la nivel pla ne tar,
a fost lansat` în România pe 11
mai 2011, în prezen]a Pre [e din -
telui Federa]iei Interna]io nale a
Auto  mobilului (FIA), pre zent în
]ara noastr` într-o vizit` oficial`
la Automobil Clubul Român.

Succesul deosebit de care s-au
bucurat, [i în 2015, aceste
competi]ii, î[i g`sesc relevan]a
prin participarea unui num`r
mare de vehicule istorice, într-o
gam` foarte bogat` de m`rci [i
modele, unele cu vechime de
peste un secol. Semnifica]ia a -
cestor competi]ii [i evenimente
din 2015 rezid`, inclusiv în
faptul c` ele constituie expresia
valorilor de cultur` [i civiliza]ie
româneasc` la început de secol
XX, când, a[a cum se cunoa[te,
România a intrat în elita mon -
dial` a automobilismului, fiind
a 6-a ]ar` din lume care a orga -
nizat competi]ii auto. P`strarea
[i consolidarea acestei tradi]ii
seculare onoreaz` pe membrii
Clubului Vehiculelor de Epoc`,
care, iat`, în decembrie 2015
au s`rb`torit, nu doar pe pasio -
na ]ii ma[inilor istorice, ci [i
apro pie rea de sfertul de secol
de la înfiin]area acestui club.

Un moment deosebit al
„Galei Campionilor Retro 2015”
l-a constituit înmânarea Diplo -
mei de Merit, conferit` tuturor
participan]ilor de c`tre Pre[e -
din tele Automobil Clubu lui Ro -
mân, dl. ing. Constantin NICU -
LESCU, pentru fidelitatea mem -
brilor clubului în promo va rea
ideii de civiliza]ie auto mobilis -
tic` în România, pentru pasiu -
nea restaur`rii, între]inerii auto -
 mobilelor istorice [i parti cip`rii
la evenimentele circum scrise „De -
ceniului Mondial al Siguran]ei
Rutiere 2011 – 2020”.

Membri Clubului Vehiculelor
de Epoc` au primit, de ase me -
nea, setul bogat de calendare
2015 pe care Automobil Clubul
Român le ofer` membrilor Aso -
cia]iei, colaboratorilor [i sim -
patizan]ilor ACR.

Ing. Nicu APOSTOL n
Pre[edintele Clubului
Vehiculelor de Epoc`
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Un tip aflat într-un taxi îl bate pe um`r pe

[ofer, ca s`-l întrebe ceva. {oferul ]ip` dispe -
rat, pierde controlul ma[inii, de-abia reu -
[e[te s` evite un accident [i strig`:

- S` nu mai face]i asta niciodat`! M-a]i
speriat de moarte!

- De ce v` speria]i a[a tare? Pentru o atin -
gere pe um`r?

- Azi este prima mea zi ca [ofer de taxi. În
ultimii 25 de ani am fost [ofer pe o ma[in`
de pompe funebre...

☺
Domnule, aici nu pute]i parca, deoarece

pe aici trec persoane foarte importante: mi -
ni[tri, senatori, deputa]i.

- Nu e nici o problem`, am antifurt!

☺
Un tip intr` într-o reprezentan]` auto [i îi

spune managerului:
- So]ia mea ar dori s` discut`m despre

ma[ina din vitrina dumneavoastr`.

- Îmi pare r`u, domnule, dar nu avem nici
un autoturism în vitrin`.

- Crede]i-m` pe cuvânt, acum ave]i!

☺
Un [ofer r`mâne în pan` [i nu [tia de ce

s-a oprit motorul. 
Un cal din preajm` îi spune:
- Umbl` la carburator! 
{oferul uluit alearg` pân` la prima câr ciu -

m` unde le poveste[te oamenilor ce i s-a
întâmplat. 

- Stai lini[tit, îi zice cineva, [tie el câteva
chestii, dar la carburatoare nu se pricepe.

☺
Un tractorist a r`sturnat remorca cu lemne

chiar în mijlocul str`zii.
Un poli]ist care era în preajm` îi zice:
- Ce-ai f`cut, e[ti terminat, s` vezi ce-o s`-]i

fac` [eful...
- P`i [tie...
- De unde [tie?
- P`i... este sub lemne...

☺
- Hai, spune-mi, nu m` fierbe. Ai ob]inut

permisul de conducere?
- Nu [tiu înc`.
- Cum adic` nu [tii? Ce-a spus exami na -

torul?
- N-a mai apucat s`-mi zic` nimic. A f`cut

infarct dup` doar 2 kilometri.

☺
- Ce-i cu dumneata? E[ti orb? îl întreab`

pe [ofer pietonul pe care acesta tocmai l-a
lovit cu ma[ina. 

- Cum adic` orb? Nu vezi c` te-am ni -
merit?

☺
În Bucure[ti, un autobuz tocmai se

preg`tea s` închid` u[ile [i s` plece din
sta]ie. {oferul vede un om alergând disperat
spre autobuz [i îl a[teapt`. 

Omul ajunge gâfâind din greu la u[a din
fa]` [i, cu un ultim efort îl întreab` pe [ofer:

- Ce ma[in` e asta? 
- Iveco! zice [oferul [i pleac` în tromb`. 

automobiluluiper fo rman]e le



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 aces

ta, 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 5 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 ser

vicii, 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”.
Oferta 37: Noi categorii de membri: National [i Europa Assist, National [i Europa Club Assist.

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 ] `




