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ed i to r ia lau to tu r i sm

Nu de pu]ine ori am auzit din spusele turi[tilor
[i am constatat mereu, c` România este o ]ar`
frumoas`. Scriitorii [i poe]ii au ilustrat acest
aspect în operele lor, dar p`cat c` natura nu ne-a
dat [i administra]ii locale sau na]ionale care s`
pun` în valoare aceste minun`]ii.

În aceast` var` am efectuat o serie de c`l`torii
în mai multe zone [i constat`rile sunt absolut
negative. Circula]ia rutier` este aproape haotic`
datorit` semnaliz`rii rutiere absente sau înve chi te,
calit`]ii [oselelor [i uneori, chiar, a incon[tien]ei
[oferilor.

C`l`toresc de peste patruzeci de ani prin ]ar` [i
constat c` majoritatea drumurilor na]ionale nu s-au
schimbat [i nu au primit grija necesar` pentru
între]inerea lor. Majoritatea lor str`bat ora[ele [i
comunele patriei, iar, uneori, ajungi în centrul
localit`]ilor [i începi s` te întrebi încotro porne[ti
pentru a ie[i în direc]ia în care s`-]i continui c`l` -
toria.

Detest [oferii care ”se gr`besc” [i încalc` unele
semne de circula]ie [i chiar viteza legal`, dar, în
acela[i timp, m` gândesc la faptul c` poate au [i
ei dreptate, deoarece în anul 2015, mergând cu
grija pentru respectarea legisla]iei rutiere, media
orar` pe un traseu de 400 km este egal` cu a
automobilelor din anii 1930-1940, adic` 35-45
km pe or`. Deci industria de automobile a pro -
gresat admirabil, dar infrastructura României se
prezint` lamentabil!

Personal, am avut privilegiul de a discuta în
ultimii 25 ani cu peste dou`zeci de mini[trii ai
transporturilor. Unii dintre ei mi-au spus c` în
România nu este înc` nevoie de autostr`zi, altul
mi-a spus c` au în programul lor de guvernare
circa 900 km de autostrad` de construit [i la
plecare nu aveau construit decât maximum 100
km. Și a[a mai departe: fiecare ministru la
”însc`unare” promitea un ”rai” rutier [i peste un
an sau doi pleca f`r` a construi  mai nimic. Mai
am [i o trist` amintire, când o doamn` ministru a
anulat un contract al unei autostr`zi [i, în loc s`

construiasc`, firma respectiv` a cerut daune
materiale imense, pe care tot noi, contribuabilii
le-am pl`tit.

Am ajuns la plat` [i trebuie s` amintesc c` noi,
automobili[tii pl`tim taxe de înmatriculare, im -
pozite anuale, accize la combustibili [i la anumite
autoturisme, roviniete, taxe de poduri, viaducte,
amenzi contraven]ionale, asigur`ri, taxe de polua -
re, etc, etc, iar to]i ace[ti bani se irosesc pe diverse
alte cheltuieli [i nu în domeniul rutier.

Am avut curiozitatea de a solicita un decont
privind taxa de drum, prin anul 2001, în mandatul
meu de deputat, dar ministrul de resort de atunci
a trimis la Parlament un subordonat [i cu un
document total irelevant, cu toate c` acel ministru
era de alt` culoare politic` fa]` de cel anterior, dar
care, probabil, c` avea acelea[i ”preocup`ri” ca [i
predecesorul s`u!

Ast`zi auzim despre mari afaceri în domeniul
infrastructurii rutiere [i, sigur, vinovații vor ”dis p` -
rea”, iar banii ”s-au dus” [i noi r`mânem tot f`r`
c`i rutiere moderne.

Circuli de la Bucure[ti pân` la Cluj Napoca [i
pentru cei circa 500 km ob]ii o medie orar` de
40-45 km/or`, deoarece 115 km mergi pe auto -
strada construit` înainte de 1989, apoi 160 km pe
o [osea infernal` peste Dealul Negru [i prin
Defileul Oltului, unde legea o fac mastodon]ii de
10-15 tone, iar când intri, în sfâr[it, în Sibiu,
municipalitatea a g`sit un ”specialist” care a pos -
tat în intersec]ia de la intrare o lamp` ”stop” care
te blocheaz` 75 de secunde. Halal ospitalitate
pentru automobili[ti!

Ai terminat ”treaba” în Sibiu [i pleci c`tre Alba
Iulia, dar nu g`se[ti autostrada, deoarece semnele
de circula]ie te trimit pe drumul vechi! Despre
Alba Iulia, municipiul re[edin]` de jude] [i Marea
Cetate a Unirii, nu g`se[ti nici un semn de dirijare,
abia la ie[irea c`tre localitatea respectiv` apar
semnele. De la Alba Iulia c`tre Cluj Napoca
aceea[i [osea veche de peste 100 de ani [i acela[i
infern ca pe Defileul Oltului! {i în Cluj Napoca,

N-AVEM {OSELE, N-AVEM {OSELE, 
AVEM BORDURI AVEM BORDURI 
{I FLORICELE !{I FLORICELE !
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edilii au sistematizat circula]ia, dar au uitat s`
pun` [i semnele de dirijare, a[a c` treci la
folosirea sistemului de naviga]ie al automobilului,
care nici el uneori nu este în pas cu modific`rile
de sensuri unice pe str`zi. Dar automobilele f`r`
sistem de naviga]ie ce fac? Mai departe spre
Zal`u-Satu Mare aceea[i [osea ”antic`” [i acelea[i
probleme.

La întoarcerea c`tre Bucure[ti acela[i infern [i
m` întrebam dac` nu ar fi mai bine s` încerc s`
merg de la Câineni prin Peri[ani pân` la Curtea de
Arge[, pe un drum neasfaltat [i pe unde de 25 de
ani a[tept`m s` se construiasc` autostrada
Pite[ti-Sibiu. Este de neîn]eles pentru un cet`]ean
care cunoa[te, cât de cât, România s` nu observe
c` o asemenea cale rutier` era ca o coloan`
vertebral` prin centrul ]`rii! Dar guvernan]ii no[tri
tot amân` acest` investi]ie [i chiar, recent, l-am
auzit pe un ministru, cu un ton rituos, c` va
construi mai întâi pe acolo o [osea de vitez` [i
apoi o autostrad`?! Oare acel om o fi construit
ceva în via]a lui, deoarece orice om care
construie[te o cas` nu face întâi parterul, îl
acoper` [i apoi, dup` o perioad` d`râm`
acoperi[ul [i supraetajeaz` casa?! Dar [i acest
ministru a plecat la scurt timp [i ne-a l`sat multe
”vorbe” [i nici o fapt`! Planuri, planuri [i bani
cheltui]i pe studii de amplasament!

Am prezentat un traseu rutier prin centrul ]`rii,
dar s` [ti]i c` [i alte trasee arat` tot ca acum 40-
50 de ani, respectiv: Bucure[ti-Slobozia-Hâr[ova-
Tulcea; Bucure[ti-Bac`u-Câmpu Lung; Cluj-Zal`u-
Satu Mare; Oradea-Brad-Deva; Bistri]a-Suceava;
etc.

Dac` din punct de vedere rutier nu s-a f`cut
mai nimic consistent, s` [ti]i c` au ap`rut în toate
re[edin]ele de jude] adev`rate ”acvarii” din beton
[i sticl` cu în`l]imi considerabile de 6-8 etaje,
construite în ultimii 10-15 ani drept sedii ale case -
lor de s`n`tate, administra]ii fiscale, tot felul de
inspectorate jude]ene, de te întrebi cât era nevoie
de asemnea sedii administrative? În contradicție
te minunezi cum de s-a distrus calea ferat` Pite[ti-
Rm Vâlcea, construit` circa 80% pân` în anul
1989! Asta da Administra]ie în]eleapt` a guver ne -
lor ultimilor 25 de ani.

Primul ministru actual ne-a tot ame]it cu
construc]ia de autostr`zi, ba chiar a ”amenin]at”
c` demisioneaz` dac` nu se construie[te auto -
strada Comarnic-Bra[ov. Iat` c` înainte cu circa
un an pân` la sfâr[itul guvern`rii actuale nu s-a
întâmplat nimic nici pe Valea Prahovei, nici
peste Carpa]i spre Sibiu [i nici nimeni nu a de -
misionat!

Am v`zut într-o statistic` num`rul de kilometri
de autostr`zi [i în timp ce România are 696 km [i
este pe locul 23 în Europa, în ]`ri ca Spania
(16.204 km), Germania (12.845 km) autostr`zile
sunt prioritare [i ocup` o întreag` rețea, dar exist`
[i ]`ri cu o suprafa]` reprezentând 30-40% din
teritoriul ]`rii noastre cu mari trasee de autostr`zi:
Elve]ia 1763 km, Olanda 2758 km, Portugalia
3080 km, Belgia 1747 km, Austria 1720, Ungaria
1361 km, etc.

Trist` este situa]ia României [i din acest punct
de vedere!

În contradic]ie cu acest dezastru rutier, în
municipii [i ora[e au înflorit foarte multe gr`dini
suspendate pe stâlpi, pe lâng` str`zi, sau chiar pe
scoaruri între str`zi, unde se schimb` florile
func]ie de anotimp, ignorînd faptul c` exist` [i
flori cu existen]` prelungit`, ca de exemplu tran -
dafirii.

Dar schimbarea permanent` a florilor [i a bor -
durilor este în aten]ia municipalit`]ii, care are tot
felul de programe de între]inere  a acestora prin
udare, înlocuire, etc.

Nu sunt un du[man al florilor, doamne fere[te,
dar cred c` aceast` grij` deosebit` pentru înlo -
cuirea lor continu`, ca florile în vaz` [i înlocuirea
anual` a bordurilor arat` faptul c` administrațiile
locale ori au bani prea mul]i, ori au alte interese!
Din acest punct de vedere ora[ele sunt vesele, dar
din punct de vedere al circula]iei rutiere, plâng!

Oare când vom fi o ]ar` normal` s` ”avem
[osele, dar [i borduri [i floricele?”

CONSTANTIN NICULESCU
Pre[edintele 

Automobil Clubului Român

ed i to r ia lau to tu r i sm
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Având în vedere faptul c`
Decada Na]iunilor Unite pen -
tru Siguran]` Rutier` a ajuns
la jum`tate [i c` num`rul ac -
ci dentelor rutiere este în
cre[tere, Secretarul General al
ONU, dl. Ban Ki-moon a
numit luna trecut` un nou
Reprezentant Special pentru
Siguranta Rutier` pentru a
ajuta la remobilizarea ac]iu ni -
lor în criz`. Persoana desem -
nat` cu aceast` sarcin` este
Pre[edintele FIA, dl. Jean
Todt, care explic` ce înseam -
n` acest rol [i cum pl`nuie[te
s` abordeze provoc`rile vii -
toare.

Întrebare: Cum explica]i nu -
mirea dumneavoastr` ca Re -
prezentant Special al Secre -
tarului General al ONU pentru
Siguran]` Rutier` ?

- În primul rând, este o
onoare pentru mine s` pri -
mesc aceast` numire [i sunt
pe deplin recunosc`tor Secre -
tarului General al ONU, dl
Ban Ki-moon pentru c` s-a
gândit la mine pentru acest
post. Este o sarcin` pe care o
privesc cu cea mai mare se -
rio zitate, dar este o îns`rci -
nare despre care cred cu t`rie
c` poate duce la rezultate po -
zi tive pentru siguran]a rutier`
la nivel mondial, lucrând îm -

pre un` cu toate p`r]ile inte -
resate. Siguran]a rutier` este
una din provoc`rile majore de

dezvoltare ale secolului 21.
Accidentele rutiere au costuri
enorme sociale [i economice,
atât pentru individ, cât [i
pentru societate. Și to tu[i, oa -
menii sunt complet ne[tiutori
în privin]a di mensiunii
pro voc`rii. A fost spus de

magazin FIA

Jean Todt: Jean Todt: 
Reprezentantul Special Reprezentantul Special 
al Secretarului General ONU al Secretarului General ONU 
pentru Siguran]a Rutier`pentru Siguran]a Rutier`

Ü

Interviu acordat de Pre[edintele Jean Todt, prestigioasei RevisteiInterviu acordat de Pre[edintele Jean Todt, prestigioasei Revistei
««AUTOAUTO» editat` de FIA, pe frontispiciul c`reia sunt prezenta]i al`turi de» editat` de FIA, pe frontispiciul c`reia sunt prezenta]i al`turi de
domnia sa: Ban Ki-moon, Secretarul General al ONU, Christian Friis Bach -domnia sa: Ban Ki-moon, Secretarul General al ONU, Christian Friis Bach -
Secretar Executiv al Comisiei Econonice pentru Europa a ONU [i MichelleSecretar Executiv al Comisiei Econonice pentru Europa a ONU [i Michelle
Yeoh - Ambasador Global al Siguran]ei Rutiere, de pe lâng` ONU.Yeoh - Ambasador Global al Siguran]ei Rutiere, de pe lâng` ONU.
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multe ori înainte, dar
merit` s` sub liniem înc` o

dat`: 1,3 milioa ne de oameni
mor pe [ose lele lumii a nual,
iar mai mult de 50 de mili oa -
ne sunt grav r`ni]i. În ciuda
muncii bune a guver nelor, or -
ga niza]iilor pu bli ce [i private
din lume, aceste cifre sunt în
cre[tere în ]`rile cu venituri
mici [i mijlocii. Criza sigu ran -
]ei ru tie re dep` [e[te num`rul
mor  ]i lor de malarie sau tu -
ber cu loz`. Accidentele din
traficul rutier sunt prin cipala
cauz` de mortalitate din lume
a tinerilor cu vârste între 15-
29 de ani. Siguran]a rutier`
tre buie s` prezinte o pre o cu -
pare pentru politicieni, cât [i
pentru profesioni[tii din sec -
 toarele relevante, cum sunt
transporturile, poli]ia, educa -
]ia, s`n`tatea [i asi gu r`rile.

Au fost f`cu]i pa[i impor -
tan]i. Lansarea Decadei ONU
de Ac]iune pentru Siguran]a
Rutier` în mai 2011 a fost o
adev`rat` realizare [i de la
lan sarea acesteia aten ]ia asu -
pra siguran]ei ru tiere s-a de -
pla sat în topul agendei mon -
diale. Totu[i, suntem acum la
jum`tatea decadei [i rezulta -
tele sunt mai pu]in decât
satisf`c` toare. Cred c` este
un consens c` progresele s-
au facut mai încet decât s-a
anticipat în 2011 [i atât
angajamentele politice cât [i
cele financiare f`cute, sunt în
sc`dere pe termen scurt. Ca
reprezentant special cred c`
este treaba mea s` cresc
accentul global pe siguran]a
rutier` [i s` ajut la dezvolta -
rea mecanismelor, decât s`
contribui la finan]area celor
care func]ioneaz`. Este o
mare responsabilitate [i mun -
ca nu va fi u[oar`, dar este un
rol pe care sunt mai mult
decât fericit s` mi-l asum.

Întrebare: Crede]i c` crea -
rea ”Reprezentantului Spe -

cial” va ajuta la câ[tigarea
aten]iei pe care siguran]a
rutier` o merit` ?

- Cred c` da. În anii trecu]i,
de când am devenit Pre[e -
dintele FIA am f`cut din si -
guran]a rutier` o prioritate [i
am vizitat un mare num`r de
lideri, departamente gu ver na -
mentale, încercând s` ob]in
recunoa[terea crizei. M-am
întâlnit [i cu organiza]ii inter -
na]ionale cheie pentru dez -
vol tarea siguran]ei rutiere,
inclusiv cu acelea angajate în
dezoltarea stan dardelor [i
regulilor din trafic, a politicilor
interna ]ionale de siguran]`
rutier` într-un mod armonios.
În acest timp, m-am tot gân -
dit la faptul c` voin]a politic`
pen tru a ac]iona este esen -
]ial`, dar extrem de greu de
con struit. Reprezint` o nevoie
urgent`, faptul ca mai mul]i
lideri s` plaseze siguran]a
rutier` pe un loc prioritar în
agenda lor [i sper ca postul
de Reprezentant Special pen -

tru Siguran]a Rutier` – nu
numai în cazul meu, ci [i
pentru cei care vor ocupa po -
zi]ia în viitor – s` ac]ioneze ca
un catalizator pentru schim -
bare, pentru crearea unui
punct focalizator în vederea
mobiliz`rii comunit`]ii pentru
siguran]` rutier`, în vederea
luptei liderilor lumii [i a
guvernelor pentru drumuri
mai sigure, vehicule mai
sigure [i reguli de conducere
mai bune.

Întrebare: Cum vede]i aces -
tea petrecându-se ? A]i sta -
bilit deja unele obiective pe
termen scurt ?

- Este o lupt̀  pe termen lung în
care nu vor exista victorii u -
[oare. Totu[i, spre sfâr[itul a nu -
lui unul dintre lucrurile cru ci -
ale pe care spe r`m s` le ob -
]inem este ca siguran]a rutie -
r` s` fie inclus` printre obiec -
tivele de dezvol tare durabil`
ale ONU de dup` 2015.

Siguran]a rutier` nu a
f`cut parte din obiectivele

Ü

Ü

magazin FIA

Jean Todt [i Constantin Niculescu cu prilejul lans`rii \n
România a «Deceniului Mondial pentru siguran]a rutier`

2011-2020».
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de dez voltare ale mile niu -
lui, stabilite în anul 2000;

ca o com po nent` fundamen -
tal` a dezvol t`rii economice [i
sociale este esen]ial ca si -
guran]a rutier` s` fie inclus`
printre noile o biective [i acest
fapt va fi votat în septembrie.
Dac` acestea se vor întâmpla,
cred c` va fi un mare progres
în eforturile noastre de a
plasa aceast` chestiune în
topul agendei politice mon -
diale. Plasarea siguran]ei ru -
tiere la acela[i nivel cu lupta
îm po triva s`r`ciei [i pentru
sto parea r`spândirii virusului
HIV/SIDA în mod cert va
promova angajamentul poli tic
[i, foarte important, cred c` va
ajuta la atragerea spri jinului [i
finan]`rii din noi sectoare
private.

Întrebare: Decada Mon -
dia  l` de Ac]iune s-a n`scut
la Conferin]a Global` Minis -
te rial` care a avut loc la
Mos cova în 2009. A doua
Confe rin]` Ministerial` este
progra mat` s` aib` loc la
Bra silia în noiembrie. Va re -
prezenta aceasta un alt punct

de referin]` important în
acti vit`]ile dumneavoas tr` ?

- Absolut. Este un moment
pentru noi s` revedem pro -
gresele f`cute pân` acum, s`
examin`m zonele unde
putem îmbun`t`]i [i s`
definim obiectivele pe care le
avem, ca un colectiv global, în
urm`torii ani. A doua con fe -
rin]` ministerial`, din Brazilia
trebuie s` aib` un rezultat
clar. Guvernele trebuie s`
întreprind` ac]iuni concrete,
în primul rând pentru pre -
venirea accidentelor rutiere,
dar [i pentru atenuarea im -
pactului lor negativ atunci
când se întâmpl`. Sunt con -
vins c` aceast` conferin]` –
care va fi g`zduit` de guver -
nul brazilian [i de pre[edin -
tele Dilma Roussef, care a fost
enorm angajat` în ap` rarea
siguran]ei rutiere, - este o
oportunitate s` furnizeze un
nou impuls pentru Decada de
Ac]iune, atât în termeni de
mobilizare, de finan]are [i de
angajament crescut pentru
guvern`ri pentru siguran]a
rutier`.

Întrebare: A]i men]ionat
finan]area de mai multe ori.
Cât de important` este fi -
nan]area în succesul Decadei
de Ac]iune ? A fost progresul
pân` la aceast` dat` îngreu -
nat de lipsa fondurilor ?

- În compara]ie cu alte
cauze de mortalitate pentru
care se aloc` bilioane de
dolari în fiecare an, siguran]a
rutier` este mult r`mas` în
urm`. Ca un exemplu, Banca
Mondial` a dedicat fonduri
pentru siguran]a rutier` de
numai 3 milioane de dolari
americani/an. În contrast,
fondurile public-private glo -
ba le de lupt` împotriva SIDA,
tuberculozei [i malariei sunt
de aproape 4 bilioane de
dolari americani pe an pentru
sprijinul programelor me nite
s` pun` cap`t a ces tor boli te -
ribile. Este un enorm [i admi -
rabil succes [i unul pe care
trebuie s` îl imit`m.

Este o nevoie urgent` s`
m`rim finan]area pentru
siguran]a rutier` [i s` stabilim
un Fond al Na]iunilor
Unite pentru Siguran]a

Ü

Ü

magazin FIA
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Rutier` ca rezolu]ii ale
Conferin]ei Mi nis teriale.

Întrebare: Este posibil ca
sectorul privat s` joace un rol
mai mare în generarea de
fonduri ?

- Trebuie s` facem mai
mult pentru încurajarea sec -
torului privat s` se implice
mai mult. Exist` metode noi
de colaborare financiar` între
sectoarele public [i privat în
multe zone de activitate.
Trebuie s` fim flexibili în a
explora noi c`i de finan]are.
Pentru aceasta voi angaja
p`r]ile inte resate din cele
dou` domenii pentru a ob -
]ine un model func]ional.

Întrebare: Întorcându-m` la
nevoia de a crea voin]a po -
litic` de abordare a proble -
mei siguran]ei rutiere, cum
crede]i c` se va întâmpla?

- Dup` cum v-am spus,
cred c` rolul Reprezentantului
Special este s` atrag` aten]ia
asupra siguran]ei rutiere. În
întâlnirile cu liderii politici,
întotdeauna am accentuat c`
nu numai costul vie]ilor uma -
ne pierdute în accidente este
inacceptabil, dar [i povara
financiar` din ]`rile lor – unde
costurile efectelor accidente -
lor se ridic` la aproape 1-3%
din PIB - este ceva ce poate fi
evitat dac` se iau m`surile
necesare. 

Totu[i, [tiu c` sus]in`torii
individuali, ONG-urile [i a -
gen]iile cu responsabilit`]i de
multe ori se culc` pe o
ureche. De aceea v`d misiu -
nea mea ca pe una unifica -
toare. Vreau s` aduc împre -
un` toate persoanele intere -
sate s` schimbe abordarea [i
s` vorbeasc` cu o voce unic`
la cele mai înalte nivele
mondiale.

O parte important` a a -
cestui mesaj [i a mandatului
meu va fi încurajarea ]`rilor s`
semneze conven]iile Na]iu -

nilor Unite de siguran]` ru -
tier`. Adoptarea unor stan -
darde comune poate avea un
rol important în salvarea
vie]ilor.

Întrebare: Este o provocare
enorm`. Cum vede]i aceast`
sarcin` în paralel cu rolul dvs
de Pre[edinte FIA ?

- Cred c` este o oportu -
nitate excep]ional` de a
promova activitatea pe care
FIA [i cluburile membre au
desf`[urat-o pentru siguran]a
rutier`. Cluburile FIA au re -
prezentat instrumentul de
aducere în aten]ia mondial` a
problemei siguran]ei rutiere.
De exemplu, cluburile mem -
bre au fost adânc implicate în
organizarea primei Conferin]e
Ministeriale [i au fost cei mai
buni sus]in`tori ai Decadei de
Ac]iune a Na]iunilor Unite.
Pentru a sprijini ac]iunile lor,
FIA a finan]at mai mult de
100 de proiecte de siguran]`
rutier` în mai mult de 50 de
]`ri. În multe ]`ri, cluburile FIA
(care reprezint` interesele
membrilor lor, automobili[ti,
motocicli[ti, pietoni, în lume)
sunt vocea siguran]ei rutiere
din ]`rile lor.

FIA ca un întreg reprezint`
fruntea luptei pentru sigu -
ran ]a rutier`. FIA a stabilit o
re]ea de rela]ionare cu in -
stitu]ii interna]ionale cum
sunt Na]i unile Unite [i în
interiorul acesteia cu Co -
mitetul pentru Transporturi,
Forumul UNELE pentru si -
guran]a rutier`, Or ganiza]ia
Mondial` a S`n` t`]ii, Banca
Mondial` [i alte b`nci mul -
tilateral dezvoltate. Am
stabilit parteneriate [i
campanii de succes cu orga -
niza]ii din sectorul privat
cum sunt Nissan, Michelin [i
Pe tronas. Munca este în
progres [i cred c` aceast`
numire îi va da [i mai mult`
for]`.

Întrebare: Cum poate acest
rol s` stea al`turi de rolul FIA
de organ de conducere al
moto sportului? Nu sunt in -
com patibile ?

- Eu cred contrariul – c`
sportul auto este un mare
sus]in`tor al siguran]ei. Me -
sajul cheie în sportul auto a
fost întotdeauna c` în tre -
cerile nu trebuie s` aib` loc
pe drumuri, ci pe piste, într-
un mediu controlat, iar de
peste 50 de ani, pentru FIA,
sigu ran]a reprezint` preo -
cuparea sa primordial`. Sun -
tem, de asemenea, foarte
noroco[i c` rolul nostru în
sportul auto ne permite s`
transmitem me saje de si -
guran]` rutier` milioanelor
de fani prin ambasadorii
sportului. Ne permite s`
interac]ion`m cu tinerii într-
un mod care altfel nu ar fi
posibil. Când eroii lor - care
în]eleg riscurile pe [osele
mai bine decât al]ii - spun
copiilor s` fie aten]i, s`
respecte regulile, niciodat`
s` bea [i s` conduc`, ace[tia
ascult`. Avem datoria s` ne
implic`m [i s` r`spândim
mesajul de siguran]` rutier`
prin acest canal [i eu cred c`
este o modalitate pe care o
voi dezvolta în continuare
prin noul meu rol.

În final, în timp ce eu sunt
convins c` accidentele ru -
tiere trebuie prevenite, sunt
prag matic [i con[tient c` în
mod trist ele se întâmpl`.
Memoria victimelor r`mâne
cu noi [i înt`re[te sus]inerea
de a sto pa accidentele
rutiere ; atâta timp cât nu
ob]inem scopul de zero
accidente, consecin ]ele lor
vor trebui s` fie a tenuate
prin îngrijirea mai bun` a
traumelor, prin sche me de
asigurare mai ac cesibile [i
suport global pen tru familiile
victimelor.

magazin FIA

Ü
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interna]ionalACR

În luna iulie 2015, a avut
loc în Mexico City ce-a de a
III-a edi]ie a Conferintei
Anuale FIA pentru Sport, în
prezen]a domnului Jean Todt,
Pre[edinte Federa]iei Interna -
]ionale a Automobilului.
Auto mobil Clubul Roman a
fost reprezentat la acest eve -
niment de o delega]ie con -
dus` de Directorul Direc]iei
pentru Sport al ACR [i
Pre[edintele Comisiei Na]io -
nale de Automobilism [i
Karting a ACR. 

Pe parcursul celor trei zile au fost dezb`tute
teme multiple ce privesc sportul automobilistic
mondial în cadrul unor dezbateri sus]inute de
personalit`]i din lumea motorsportului, printre
care J. Douglas Boles, Pre[edintele Circuitului de la
Indianapolis, Emerson Fitti paldi, Pre[edintele
Comisiei FIA a Pilo]ilor, Juan Pablo Mon toya, Pilot
Indycar, Mi chele Mouton, Pre[edinta  Comisiei FIA
pentru femeile din motorsport, Prof. Gerard
Saillant, Pre[edintele Insti tutului FIA [i nu în
ultimul rând Charlie Whiting, Direc torul de concurs
al Formulei 1. Al`turi de ace[tia, eveni mentul s-a
bucurat [i de pre zen]a binecunoscutei actri]e
Michelle Yeoh, Ambasador Mondial pentru
Siguran]` Rutier` al Organiza]iei Na]iunilor Unite.

Lucr`rile conferin]ei au fost inaugurate de
tradi]ionala expozi]ie Motorex. În cadrul acesteia
au fost prezentate cele mai noi tendin]e în diverse

domenii ale motorsportului cum ar fi proiectarea
de cir cuite de competi]ie, echipa mente de
securitate pentru pilo]i [i automobile de con curs,
echipamente de crono metraj, etc. În cadrul
Motorex au fost prezentate [i simulari deosebit de
interesante pri vind procedurile de extragere a
pilo]ilor din automobilele avariate în timpul
concur su rilor.

Ca în fiecare an acest eveniment de prestigiu
al sportului automobilistic mondial a facilitat
schimburi fructuoase de experien]` între cei peste
200 de delega]i ai cluburilor automobilistice
membre FIA din toate ]`rile lumii. A fost totodata
[i un excelent prilej de a stabilii noi evenimente de

sport automobilistic
[i karting ce urmea -
z` a fi supuse spre
aprobare urm`to -
rului Consiliu Mon -
dial de Sport Auto al
FIA.

Cu aceast` ocazie
delega]ia a purtat
discu]tii cu Pre[e -
din tele FIA, dl Jean
Todt, cu dl. Graham
Stoker, Vicepre [e -
dintele FIA pentru

Sport, precum [i cu al]i reprezentan]i ai forului
mondial automobilistic [i ai unor cluburi afiliate
FIA pe problematica dezvolt`rii automobilismului
[i kartingului în România.

Ioan OLARUIoan OLARU n

ACR LA F IA ACR LA F IA 
Sport  Conference 2015Sport  Conference 2015
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recunoa[tere interna]ional`

La finele lunii iunie 2015,
juriul festivalului Cannes Lions
2015 a premiat campania ACR
#seatbeltb00bing,#seatbeltb00bing, cu Leul de
Bronz.

Aceasta campanie a fost con -
siderata una dintre cele mai cura -
joase campanii româ ne[ti din
ultimul an. Trofeul, ob]inut la cate -
goria Promo & Activation – Use of
Social Audience in a Pro motio -
nal Campaign, vine ca o con -
firmare a dorin]ei ACR [i Pu blicis
România de a r`s pândi me sajul
campaniei #seatbeltb00bing,#seatbeltb00bing,
în toat` lumea. 

Campania promovata de ACR
împreun` cu Publicis Romania,
a urm`rit s` atrag` aten]ia
asupra importan]ei purtatului
centurii de sigu ran]`. Pornind de
la unul dintre cele mai comen -
tate trenduri din ultimii ani,
campania încuraja femeile s` se
fotografieze purtând cen tura de
siguran]` [i s` urce fotografiile
în social media (Instagram,
Facebook, Twit ter), folosind

hashtag-ul #seatbeltb00bing.#seatbeltb00bing.
Având o excelent` sus]inere

PR din partea Publicis Româ -
nia, mesajul campaniei a fost
recep]ionat de 7 milioane de
români, adic` 68 % dintre
utilizatorii de internet, ceea ce
constituie un record înregistrat
de o companie de siguran]`
rutier` desf`[urat` în Româ nia.

Bucuria a fost [i mai mare
constatand cât de repede a prins
campania la public [i cum
mesajul sau a avut un impact
atât de mare în rândul femeilor,
care ni s-au al`turat în num`r
din ce în ce mai mare în pro -
movarea mesajului campa niei în
social media.

Campania noastr` a sus]inut
eforturile globale, de pe toate
continentele, de prevenire şi
reducere a accidentelor rutie re,
potrivit ”Decadei Mondiale
pentru Siguran]a Rutier` 2011 –
2020”, lansat` prin rezolu]ia
Organiza]iei Na]iunilor Unite.

Anual, potrivit Organiza]iei

Mondiale a S`n`t`]ii, peste 1,3
milioane de oameni î[i pierd
via]a în accidente de circula]ie,
acest lucru costând bugetele
tuturor statelor lumii aproxi -
mativ 1 – 3%, prin po vara fi -
nanciar` a costurilor acestor
accidente.

”Leul de Bronz” a fost câ[tigat
la scurt timp dup` ce, în luna
mai 2015 Automobil Clubul
Român a fost premiat de FIA
(Federation Internationale de
l’Automobile) cu trofeul pen tru
Inova]ie în Siguran]a Ru tier`,
pentru aceea[i cam panie
#seatbeltb00bing. #seatbeltb00bing. 

Alin DROSU n

“Leul de Bronz” “Leul de Bronz” 
conferit la Festivalul conferit la Festivalul 

de la Cannes Lions 2015de la Cannes Lions 2015
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ACR protec]ia vie]ii pe [osea

Cartea de Salvare la Bord Cartea de Salvare la Bord 
în ofensiv` mediatic`în ofensiv` mediatic`

Se spune c` indo-europenii
au adus în China carul asi -
gurând, astfel, st`pânirea Asiei
Centrale, ceea ce a produs [i
declinul Egiptului, care a fost
invadat de triburile r`zboinice,
cu caii [i carele lor. Se spune [i
faptul c`, în America [i Africa
numeroase civiliza]ii au disp`rut
pentru c` au ignorat utilitatea
ro]ii [i domesticirea calului. În
acest context, m` încumet s`
afirm, exagerând desigur, c`
dac` cu câteva decenii în urm`
se afirma c` internetul s-a impus

ca al [aptelea ”continent” ca
stare existen]ial` de vremuire
uman` [i economic`, ast`zi
sintagma aceasta este pe cale
de dispari]ie. Pentru c` auto -
mobilul, ca vehicul de mi[care a
omului modern, î[i revendic`
dreptul de a fi al optulea
”continent”, existen]ial, de vre -
me ce în lume exist` peste un
miliard de automobile [i c`
anual, pe mapamond mor peste
1,3 milioane de oameni în
accidente rutiere cu perspectiva
ca, în câ]iva ani, cazuistica mor -

talit`]ii rutiere s` urce dra matic
pe locul trei la nivel mondial.

Aceste reflec]ii le-am tr`it
participând, recent, la Automobil
Clubul Român la o ac]iune ie[it`
din comun, vis-a-vis de [ansa
omului modern de a-[i lua via]a
în st`pânire în mar[ul victorios
al destinului s`u. Mi-am amintit
atunci, la sfâr]it de mai 2015, de
versul lordului Byron: ”Nu pu -
tem nici s` fim asemeni amin -
tirilor noastre  /  Și nici s`-ndr`z -
nim a ne-accepta a[a cum
suntem.” Se lansa ”Cartea de

Derularea ”Decadei Mon Derularea ”Decadei Mon --
diale pentru Siguran]a Rutier`diale pentru Siguran]a Rutier`
2011-2020” a Organiza]iei Na 2011-2020” a Organiza]iei Na --
]iunilor Unite se afl` la ju m` ]iunilor Unite se afl` la ju m` --
tate de drum. Factorii na]ionalitate de drum. Factorii na]ionali

[i mondiali cu responsabilit`]i[i mondiali cu responsabilit`]i
în reducerea accidentelor ru în reducerea accidentelor ru --
tiere fac bilan]urile perioa tiere fac bilan]urile perioa --
dei. Remarc`mfaptul c`dei. Remarc`mfaptul c`
Automobil Clubul Român aAutomobil Clubul Român a
câ[tigat Premiul FIA pentrucâ[tigat Premiul FIA pentru
inova]ie în siguran]a rutier`inova]ie în siguran]a rutier`
2015. Acest succes pe plan2015. Acest succes pe plan
interna]ional n-a însemnatinterna]ional n-a însemnat
un punct terminus pentruun punct terminus pentru

ACR. Dimpotriv`, aACR. Dimpotriv`, a
însem nat o puter ni însem nat o puter ni --
c` infuzie de ener c` infuzie de ener --
gie pozitiv` în dez gie pozitiv` în dez --
voltarea ini]iativeivoltarea ini]iativei
în acest domeniu.în acest domeniu.
Lansarea docu men Lansarea docu men --
ului CARTE DE SAL ului CARTE DE SAL --
VARE LA BORDVARE LA BORD
constituie o dovad`.constituie o dovad`.
Iar valoarea acesteiIar valoarea acestei
inven]ii în rândulinven]ii în rândul
automobili[tilor dinautomobili[tilor din
România este cert`.România este cert`.
A[a cum o demon A[a cum o demon --
streaz` [i puternicastreaz` [i puternica
sa mediatizare.sa mediatizare.

Cronica optimistului:
REDUCEREA VULNERABILITATII OMULUI PE SOSEA*
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Salvare la Bord” o inven]ie pe
care automobili[tii români au
preluat-o din zbor, cum se zice.
Pentru c` în prezent singura
criz` real` este lipsa de timp.
Ast`zi, în]elegem, vrând, ne -
vrând, c` nimeni nu este în stare
s` fabrice timpul [i nimeni nu
poate s`-[i fac` provizii de timp.
Iar lipsa de timp, este consag -
vin` aspira]iei noastre de re -
ducere a vulnerabilit`]ii, a liber -
t`]ii, deci, în fa]a zeului auto -
mobil, multiplicat, pe mapa -
mond, în peste un miliard de
expresii dominatoare, începând
cu 1880, când acesta a ap`rut în
Fran]a ca o atrac]ie de bâlci, sau
cel mult ca un substitut al
tr`surii. Dac` atunci viteza de
rulare a automobilului era de
maxim 15 km pe or`, adic`
viteza calului în galop, ast`zi caii
putere nu mai pot fi st`pâni]i.
M` încumet s` afirm c` inven]ia
”C`r]ii de Salvare la Bord” re -
prezint` înc` un pas al trium -
fului omului în mirajul domes -
ticirii sale, al gândirii [i st`pânirii
destinului s`u, ca schimbare de
paragidm` în cre[terea speran -
]ei de via]`, a întâiet`]ii indi -
vidului fa]` de noile tehnologii
ale libert`]ii de mi[care, ale
autosupravegherii, autoap`r`rii
[i supravie]uirii noastre.

”Cartea de Salvare la Bord”
combin` imperativul st`pânirii
timpului, cu idealul reducerii
vulnerabilit`]ii omului, în era
civiliza]iei [i furiei nest`pânite a
automobilului [i, de ce nu, a
diminuarii alien`rii în noul secol
în care am intrat. 

De fapt, aceast` inven]ie
asigur` reducerea cu pân` la
30% din ”ORA DE AUR” a
timpului necesar echipelor de
descarcerare pentru salvarea
omului blocat în cabina
contorsionat` a automobilului

implicat într-un accident rutier,
punând la dispozi]ia acestora a
tuturor zonelor vulnerabile ale
ma[inii (baterie, rezervor de
combustibil, cablaje [i alte
echipamente cu tensiune
ridicat`, etc).

”Cartea” poate fi accesat` pe
site-ul www.csb.acr.ro, de c`tre
fiecare proprietar de automobil
[i pus` la parasolar, iar mini -
autocolantul fixat pe parbriz va
indica prezen]a la bord a ”C`r]ii
de Salvare”. Studiile efectuate în

Europa spun c` în 64% din
cazuri, echipele de descarcerare
nu au putut identifica toate
punctele vulnerabile.

A[adar, zona ignoran]ei în -
cepe s` scad` atât pentru
descarceratorii de profesie, cât [i
pentru [oferi ma[inilor, având în
vedere c` mul]i din ei nu se
pricep la altceva din punct de
vedere tehnic, decât la intro -
ducerea cheii în contact. M`car,

atâta lucru pot face [i ei, adic`
s` citeasc` coala de hârtie A4
care consemneaz` punctele
vulnerabile ale propriei ma[ini.
”Cartea” înseamn` o nou`
expresie a ”ma[inii inteligente”,
a ”drumului inteligent” echipat
cu senzori, ca s`  nu mai a -
d`ug`m  [i faptul echip`rii auto -
mobilului cu microcamere de
luat vederi, de supraveghere [i
autosupraveghere.

Ce putem s` mai spunem? C`
inventica ACR la care ne referim
vizeaz` drepturile omului de la
volan la siguran]a rutier`,
dreptul la cuno[terea ma[inii [i
la evaluarea lui ca [ofer, dreptul
la o civiliza]ie rutier` demn` de
secolul XXI. Automobilul ne
oblig`, cu alte cuvinte, s` ne
domesticim, în continuare, s`
nu l`s`m ca inteligen]a colectiv`
s` e[ueze în cel de-al ”optulea”
continent pe care, iat`, auto mo -
bilul ne oblig` s`-l descoperim.

Cristi Cristescu n
Director Revista Dacia

Nemuritoare* Articol ap`rut \n Revista Dacia Nemuritoare

ACR protec]ia vie]ii pe [osea
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interna]ionaledocumente

„SHOW YOUR CARD!” este un
program interna]ional, destinat
exclusiv membrilor cluburilor
automobi -
listice din
î n t r e a g a
l u m e ,
pentru a
le oferi
im por tan -
te reduceri în cele mai variate
domenii: restaurante, hoteluri,
muzee, parcuri de dis trac]ii,
obiective turistice, închi rieri de
a u t o v e  h i c u l e
etc. 

A u t o m o b i l
Clubul Român
ofer` mem brilor
s`i avantajele
„Show Your

Card!” prin simpla prezen tare a
car dului de mem bru ACR, având
acces nelimitat, la discount-urile
existente, atât în ]ar`, cât [i în
str`i n`tate, în cele peste 25.000
de hoteluri, res taurante, muzee,
pa rcu r i
de dis -
t r a c ] i i ,
maga zi -
ne, în -
ch i  r ie r i
de auto vehicule.

Mai multe infor ma]ii despre
pro gramul de avantaje [i
facilit`]i pentru membrii ACR
pute]i g`si pe paginile de
internet www.acr.ro [i
www.arceurope.com. 

Best Western Hotel (-20%)

Hertz (-10%)

Hard Rock Caffe (-10%)

Acest document interna]ional
reprezint` o tra du cere legalizat`
a permisului na]ional de con -
ducere în [apte limbi de cir -
cula]ie interna]ional`: france z`,
englez`, rus`, spaniol`, germa -
n`, greac` [i arab`, iar vala -
bilitatea sa este de un an de la
data emiterii. În situa]ia în care
permisul na]ional de conducere,
în baza c`ruia se elibereaz`
permi sul interna]ional, are mai
pu]in de un an pân` la data
expir`rii valabilit`]ii, atunci [i
permisul inter na]ional va avea
aceea[i perioad` de valabilitate.

În baza Conven]iei asupra
Circula]iei Rutiere de la Viena din
1968, Automobil Clubul Român
este auto ritatea na]ional`
recunoscut` din România care emite Permisul
Interna]ional de Conducere (PIC). 

PIC-ul scute te pe posesorul sau de a avea
asupra sa o traducere legalizat` a Permisului ro -
mâ nesc de conducere auto, ceea ce poate în -
semna timp pierdut, o taxa considerabil` pentru
traducere si legalizare, întreruperea deplas`rii, etc.
Automobil Clubul Român elibereaz` permise
interna]ionale de conducere doar cet`]enilor

români cu domiciliul în România
[i cet`]enilor str`ini care au, de
asemenea, reziden]` în ]ara
noastr`, [i posed` permis de
conducere emis de Poli]ia Rutier`
Român`. 

Sucursalele [i agen]iile ACR din
întreaga ]ar` pot elibera Permise
Interna]ionale de Conducere, per -
soana interesat` trebuind s` se
prezinte cu 2 foto tip pa[aport,
cartea de identitate [i permisul
na]io nal de conducere. 

PIC-ul este prev`zut în cadrul
reglement`rilor statului român
privind conducerea autovehi -
culelor în str`in`tate. 

PIC-ul nu este un moft, el
transform` c`l`toria cu auto -
mobilul în str`in`tate dintr-o

«aventur`», într-o c`l`torie sigur` i responsabil`.

NU STA}I PE GÂNDURI!NU STA}I PE GÂNDURI!
Apela]i Automobil Clubul Român laApela]i Automobil Clubul Român la

021/222.22.22, 0745.382.715, 0722.382.715.021/222.22.22, 0745.382.715, 0722.382.715.
În cel mult 24 de ore pute]i avea un PermisÎn cel mult 24 de ore pute]i avea un Permis
Inter na]ional de Conducere!Inter na]ional de Conducere!

„SHOW YOUR CARD!” „SHOW YOUR CARD!” 
ÎN TOAT~ LUMEAÎN TOAT~ LUMEA

Permisul Interna]ional de Conducere
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AUTOMOBILISMUL SPORTIV
ACR 2015

Campionatele na]ionale de automobilism
sportiv [i karting sportiv ale ACR, edi]ia anual`
2015, cunosc un reviriment deosebit, atât prin
num`rul tot mai reprezentativ de echipaje, de
pilo]i licen]ia]i [i debutan]i, cât [i prin ridicarea
nivelului performan]elor ob]inute. Automobil
Clubul Român, ca Autoritate Sportiv` Na]ional`
conferit` de FIA, a asigurat respectarea
Regulamentului de organizare [i desf`[urare al
fiec`rei competi]ii, sub patronajul cluburilor de
profil [i al comisiilor de automobilism [i karting
din subordinea sucursalelor jude]ene ACR.

Campionatul Na]ional 
de Îndemânare Auto, 

la a 6-a etap`

Pasiona]ii de automobi -
lism sportiv au fost invita]i s`
participe, în zilele de 11-12
septembrie, pentru a vedea,
pentru prima oar` în ora[ul
re[edin]` de jude] Pite[ti, un
show auto inedit în cadrul
etapei a 6-a a Campiona -
tului Na]ional de Înde -
mânare Auto organizat de
Automobil Clubul Român [i
GT Auto Club Sportiv.

Spectatorii prezen]i în
parcarea Pite[ti Retail Park Auchan Bradu, au putut
asista atât la antrenamentele pilo]ilor cât [i la

spectacolul competi]iei, cu derapaje controlate,
slalomuri, în toarceri cu frâna de mân`, totul
contracronometru. 

Au fost oferite premii deosebite constând în
produse de între]inere auto, lubrifian]i auto,
accesorii auto, [i, bineîn]eles, diplome, cupe [i
tradi]ionala [ampanie.

Rezultatele etapei a 6-a de la Pite[ti pot fi
accesate pe www.gtautoclub.ro

VTM Mese[ Cento Group 
în jude]ul S`laj [i CEC ORI CUP

la Satu Mare

La începutul lunii august 2015, a fost organizat`
etapa a III-a a Campionatului Na]ional de Vitez` pe
Traseu Montan, intitulat` Cupa Mese[ Cento

Group. Aceast` com -
peti]ie a fost orga ni -
zat` de Sucursala ACR
S`laj, Clubul Sportiv
Rider’s Satu Mare,
conform Calendarului
competi]ional aprobat
de Comisia Na]ional`
de Automobilism [i
Karting ACR. Concursul
s-a desf`[urat pe un
traseu stabilit între
localitatea Treznea [i
Vârful Mese[ului, în
lungime de 2,8 km. La

aceast` etap` au par -
ticipat peste 40 de
pilo]i din jude]ele
S`laj, Hunedoara, Gorj
[i Mure[, precum [i
pilo]i din Ungaria.

Pilo]ii s-au putut
bucura de 6 urc`ri , din
care dou` recunoa[ -
teri, dou` antrena -
mente cronometrate [i
dou` man[e de con -
curs. În clasamentul
OPEN, Alex Kre -

CNAK-ACRauto

Ü
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pelka (Peugeot 206 RC) din Timi[oara a ter -
minat pe prima pozi]ie, iar Mihai L`c`tu[ (Subaru
Impreza) a ie[it pe locul secund.

În zilele de 11-12 septembrie s-a desf`[urat cea
de-a 31-a edi]ie a concursului de îndemânare
Cupa „Some[-Oa[”. Evenimentul a fost organizat
în Cadrul Campionatului European CEC ORI CUP
2015, de c`tre Sucursala ACR Satu Mare [i Clubul
Sportiv Riders Satu Mare, cu sprijinul Consiliului
Jude]ean [i al Prim`riei Satu Mare.

Proba de îndemânare a avut loc vineri, 11
septembrie, în cadrul Poligonului ACR, iar sâmb`t`
12 septembrie, au avut loc dou` probe, în aceea[i
loca]ie.

Clasamentul concursului poate fi accesat pe
pagina de facebook Clubul Sportiv Auto-Karting
Rider’s Satu Mare . La etapele 5 [i 6 ale
Campionatului Est European de Orientare [i
Îndemânare Auto 2015, edi]ia a 19-a, au fost
prezente, potrivit tradi]iei, echipaje din Polonia,
Cehia, Slovacia, Ungaria [i, bineîn]eles, România.

Etapa a VII-a a Campionatului
de Automobilism Timi[ 2015

s-a disputat la Giarmata 
[i Pischia

Rally-Kart Giar ma -
ta-Pischia a avut loc
sâmb`t`, 5 septem -
brie 2015, pe unul
dintre cele mai pito -
re[ti trasee din jude -
]ul Timi[, în organiza -
rea Comisiei Jude]e -
ne de Automobilism
[i Karting Timi[, a
Sucursalei ACR Timi[,
conform calen darului
sportiv 2015 aprobat
de Comisia Na]ionala
de Automobilism [i

Karting ACR.
Traseul, inaugurat în urm` cu doi ani, a fost

apreciat atât de publicul spectator dar [i de pilo]ii
înscri[i la aceast` competi]ie.

Pe lâng` cele patru probe preg`tite de orga -
nizatori, a mai fost ad`ugat` [i o sec]iune de raliu
de orientare în localitatea Pischia. Spectacolul a
fost unul pe cinste, având în vedere c` fiecare
punct a contat în ierarhia campionatului, situa]ia în
clasamente fiind destul de strâns`.

Campionatul Na]ional VTM 
al ACR, edi]ia 2015: 

Straja – Lupeni

Aceast` competi]ie automobilistic` [i-a câ[tigat,
în numeroasele edi]ii anuale, o audien]`
deosebit` în rândul pilo]ilor [i debutan]ilor din
]ara noastr`, afilia]i la Comisia Na]ional` de
Automobilism [i Karting a ACR. În acest an au fost
prezen]i la start 40 de pilo]i din jude]ele
Hunedoara, Alba, Satu Mare, Mure[, Sibiu, Timi[,
Bihor, Cluj, Arge[, Bucure[ti, Gorj, Dolj, Mara mu -
re[, etc. pe o vreme canicular`, rar întâlnit` în
ultimele decenii.

Etapa a II-a, VTM Straja – Lupeni a avut loc în
zilele de 17 – 18 iulie, în organizarea Sucursalei
ACR Hunedoara si Clubului Sportiv Auto-Karting
Hunedoara, conform Calendarului Sportiv ACR-
CNAK 2015.

Competi]ia a avut clasamente separate pentru
pilo]ii licen]ia]i [i pilo]ii debutan]i. Au fost
asigurate toate condi]iile de securitate a pilo]ilor [i
publicului spectator, în baza Regulamentului FIA,
nefiind înregistrat nici un eveniment nedorit.
Clasele de concurs au fost urm`toarele:

Grupa Avansați: Clasa H1 – pân` la 1600 cmc,
Clasa H2 – 1600-2000 cmc, Clasa H3 – 2000-
3000 cmc, Clasa H4 – peste 3000 cmc.

Grupa Debutanți: au fost admiși piloții care nu
au mai mult de 5 particip`ri la etape de VTM;
automobilele admise au trebuit s` aib` pân`

Ü

Ü
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în 180 cp de serie și 2RM. Clasa H1 – pân` la
1400 cmc, Clasa H2 – 1400-1600 cmc, Clasa

H3 – 1600-2000 cmc.

O var` plin` de evenimente
old cars

Clubul Vehiculelor de Epoc`, al c`rui pre[edinte
este [i pre[edintele Comisiei Na]ionale a
Automobilelor de Epoc` a Automobil Clubului Ro -
mân, a ini]iat o serie de evenimente auto mo -
bilistice pe parcursul acestei veri, care s-au bucurat
de o audien]` deosebit` în rândul publicului
spectator. Este de remarcat c`, Clubul Vehiculelor
de Epoc` a participat, la începutul lunii iunie, la
Romexpo, în cadrul evenimentului, deja tradi -
]ional, Auto Business Show 2015, aflat la a 6-a
edi]ie anual`, Bucharest Classic Car Show. Tot la
începutul acestei luni Clubul Vehiculelor de Epoc`
a participat  la Târgul Anticarilor, în organizarea
Prim`riei Sectorului 2 a Capitalei.

Bilan]ul evenimentelor competi]ionale ale
anului 2015 prezint` un palmares redutabil. În
luna iunie 2015 s-a desf`[urat „Dobrogea Raid” pe
traseul Hâr[ova – Mihail Kog`lniceanu – Cheia –
Jurilovca. A fost organizat un raid automobilistic, în
luna august, cu vehicule de epoc` 4x4 pe traseul
Bucure[ti – Târgovi[te – Câmpulung Muscel –
Albe[ti – P`str`v`ria Br`tioara – Berevoie[ti –

Câmpulung Muscel – Târgovi[te – Bucure[ti. La
invita]ia Prim`riei Municipiului Br`ila, a fost
organizat` o parad` [i o expozi]ie cu automobile

de epoc` în cadrul manifest`rilor prilejuite de
„Zilele Municipiului Br`ila”.

Edi]ia a II-a anual` a Târgului Anticarilor din
Bucure[ti, a fost onorat, prin tradi]ie, [i de Clubul
Vehiculelor de Epoc`, în deschiderea lunii sep -
tembrie 2015.

Campionatul Na]ional 
de karting in plin sezon

Mi[carea de karting din România prezint` o isto -
rie de prestigiu, mai ales dup` 17 mai 1974, când
se înfiin]eaz` Federa]ia Ro mân` de Auto mobilism
[i Karting (ACR-FRAK) iar înce pând cu anul 2011,
acest sport, atât de îndr`git, are o federa]ie pro prie
prin Federa]ia Român` de Karting, foarte multe
cluburi afiliindu-se acesteia din toate zonele
României, al c`rei pre[edinte este împ`timitul
Lucian {tefan. Mul]i dintre tinerii practican]i s-au
afirmat în kar -
tingul din ]ara
noastr`, o parte
dintre ei dedi -
cându-se ul te -
rior automobi -
lismului sportiv,

Ü
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atr`gând aten]ia chiar [i pe plan interna]ional.
Amploarea kar tin gului românesc se datoreaz` [i
faptului c` în prezent dispune de piste de karting
omologate interna]ional, cum sunt cele de la Tg.
Secuiesc, Bac`u [i Bucure[ti.

La jum`tatea sezonului din Campionatul
Na]ional de Karting al României - 2015, organizat
de Federa]ia Român` de Karting, lupta pentru titlul
de campion este una foarte echilibrat`. Ultima
etap`, cea de-a patra de la Târgu Secuiesc, ce a

avut loc în perioada 5 – 6 septembrie, a confirmat
c` nu exist` înc` un favorit cert pentru vârful
piramidei valorice. 

Merit`, în a cest context, subliniat` ini]iativa
conducerii federa]iei de a în fiin]a [i sus]ine
financiar, precum [i pasiunea pentru acest sport,
clasa Promo BB. Aceast` clas` special` este
dedicat` copiilor între 5 [i 7 ani, punând gratuit la
dispozi]ia micilor pilo]i motoarele [i anvelopele la
fiecare curs`: primi trei câ[tig`tori la aceast` etap`
au fost Niculescu Darius, Kiss David, Ene Andrei.
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autoc i v i l i za ] ia

Ziua de 22 septembrie
reprezint` o dat` de referin]` [i
un vector de seam` în universul
de cultur` [i civiliza]ie cultivat de
Automobil Clubul Român în
România [i pe plan mondial. La
22 septembrie 1904 a avut loc
prima curs` de sport auto
organizat` de Automobil Clubul
Român pe ruta Bucure[ti –
Giurgiu – Bucure[ti, la
confluen]a secolelor XIX [i XX.
Asocia]ia noastr` s-a înscris,
astfel, în ierarhia interna]ional`,
printre primele 6 ]`ri din lume
care au organizat competi]ii
auto, dup` Fran]a, SUA,
Germania, Italia [i Austria.

Automobil Clubul Român a
omagiat, în to]i cei 111 ani de
existen]` neîntrerupt`, acest
prim eveniment automobilistic
din România de la 22
septembrie 1904. În ultimii ani,
la solicitarea unor veterani ai
automobilismului sportiv, ree -
ditarea cursei din septembrie
1904 a avut loc [i pe alte rute

din ]ara noastr`. Bun`oar`, în
anul 2014, la ini]iativa Pre -
[edintelui Clubului Vehiculelor
de Epoc`, cursa omagial` „22
septembrie” a avut loc pe ruta
Bucure[ti – Constan]a –
Bucure[ti, pe o distan]` de 500
km, în baza regulamentului
aprobat de CNAK – ACR, ca
Autoritate Sportiv` Na]ional`
pentru automobilismul sportiv
din România. S-a realizat, astfel,
rela]ia între istorie [i contem -
poraneitate prin moderna
„Autostrad` a Soarelui”.

Au avut loc, de asemenea,
numeroase competi]ii auto, în
jude]ele ]`rii, în organizarea
sucursalelor ACR [i cluburilor
private de automobilism [i
karting. În acest sens,
remarc`m [i cursa organizat` în
12 sep tembrie 2015, pe traseul
Bucure[ti – Câmpina sub egida
Clubului Ve hiculelor de Epoc`
[i Prim`riei Municipiului Câm -
pina, cu o participare nu -
meroas` de echipaje, pe un
traseu de 100 km. În pia]a
central` a Municipiului Câm -
pina a fost organizat` o parad`
spectacu loas` a ma[inilor de
epoc`, în prezen]a reprezen -
tan]ilor con siliului municipal [i
a unui public dornic de eve -
nimente care aduc în actua -
litate civiliza]ia auto mobi -
lismului românesc.

În luna septembrie 2015 se
afl` în preg`tire multe alte
evenimente consacrate oma -
gierii celor 111 ani de la prima
curs` auto din România, orga -
nizat` de Automobil Clubul
Român, la 22 septembrie
1904.

Nicu APOSTOL n

111 ANI  DE LA PRIMA CURS~ 111 ANI  DE LA PRIMA CURS~ 
AUTO DIN ROMÂNIA  -  AUTO DIN ROMÂNIA  -  
22 SEPTEMBRIE 190422 SEPTEMBRIE 1904
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La cump`na dintre ani, ACR vaLa cump`na dintre ani, ACR va
preg`ti programme speciale a preg`ti programme speciale a --
decvate automobili[tilor, tom decvate automobili[tilor, tom --
bole, surprize [i de la pilo]ibole, surprize [i de la pilo]i
auto… adunate, etc. Merit` !auto… adunate, etc. Merit` !

ALBA IULIA – Marea
Cetate a Unirii tuturor

românilor
Loca]ia ACR

din Alba Iulia
dispune de 20
de camere du -
ble, dotate cu
aer condi]io -
nat, televizor [i
baie proprie. În
curtea inte ri -
oar` a su -
cursalei func -
]io neaz` Sta]ia
ACR de Inspec -
]ie Tehnic` Pe -
riodic` care st`
la dispozi]ia membrilor ACR, la tarife promo -
]ionale.

STA}IUNEA MONTAN~
NEHOIU

Este situat` în partea estic` a ora[ului Nehoiu
din jude]ul Buz`u în vecin`tatea masivului
Penteleu [i Barajul Hidrocentralei Siriu, la r`s -
crucea 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 confe -
rin]e cu o
capacitate
de 200 de
l o c u r i ,
spa]ii de
p a r c a r e
pentru 30
de auto -
t u r i s m e ,
etc.

OLÃNE{TI-  Sta]iune
asemuit` cu Karlovy-Vary
Situat` la 20 km de Râmnicu Vâlcea, loca]ia ACR

dispune de camere cu un confort deosebit, spa]ii
de parcare. Pot fi vizitate, în împrejurimi mo -
numente istorice, m`n`stiri [i schituri din pa -

trimoniul na]ional [i universal. Asigur` accesul la
tratamente balneare multiple.

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

frontier` N`dlac, loca]ia ACR Arad  dispune de
mai multe camere dotate cu mobilier modern,
aer con di]ionat, grupuri sanitare proprii, televizor,
acces la o buc`t`rie dotat` la standarde
europene, precum [i de o sal` de conferin]e,
reuniuni familiale, cu capacitate de peste 100 de
locuri.

REVELION REVELION 
ÎN LOCAÎN LOCAȚȚ IILE TURISTICE PROPRIIIILE TURISTICE PROPRII

ACRtur i sm

OL~NE{TI

ARAD

NEHOIU

ALBA IULIA
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a eleviloreduca] ia  ru t ie r`

În luna august 2015, în organizarea [colii
Gimnaziale „Dimitrie Cantemir” din Municipiul
Vaslui, a avut loc tradi]ionalul concurs anual de
educa]ie rutier` a elevilor „Cupa Podul Înalt”. Acest
an a marcat cea de a XII-a edi]ie a prestigioasei
competi]ii consacrat` salv`rii vie]ii, organizat` în
jude]ul Vaslui, care, putem spune, a avut o
dimensiune na]ional` prin participarea echipajelor
de elevi din 17 jude]e, reprezentând toate
regiunile României: Alba, Bihor, Maramure[,
Mure[, Sibiu, S`laj, Boto[ani, Bac`u, Suceava,
Vaslui, Buz`u, C`l`ra[i, Constan]a, Giurgiu,
Dâmbovi]a, Prahova [i Teleorman.

Anul 2015 a marcat, de asemenea, un moment
de bilan] pe plan interna]ional, ca urmare a
parcurgerii a cinci ani ai Campaniei „Decada
Mondial` a Siguran]ei Rutiere 2011 – 2020”, în
baza Rezolu]iei Organiza]iei Na]iunilor Unite.
Aceast` campanie mondial` a fost lansat` în
România în luna mai 2011, de c`tre Automobil
Clubul Român, în prezen]a domnului Jean Todt,
Pre[edintele Federa]iei Interna]ionale a
Automobilului.

Implicarea, în municipiul [i jude]ul Vaslui a
Prim`riei, Consiliului Jude]ean, Serviciului
Jude]ean de Poli]ie, Inspectoratului [colar
Jude]ean [i, nu în ultimul rând, a Sucursalei ACR
teritoriale, a condus la reu[ita acestei Competi]ii,
la dezvoltarea în continuare a prestigiului ei pe
plan na]ional. Se cuvine s` remarc`m [i ideea
organizatorilor de a renun]a la unele capricii,
putem spune, for]ate nejustificat de unii factori
centrali din sistemul înv`]`mântului [i poli]iei
rutiere, precum eliminarea din Regulamentul
Competi]iei a probei de depanare a bicicletei,
acum când, în ]ara noastr`, mersul pe biciclet` a
devenit un hobby în rândul tinerilor [i nu numai.
La edi]ia a XII-a de la Vaslui, proba de depanare a

bicicletei s-a bucurat de un succes deosebit,
aceasta fiind arbitrat` de speciali[tii ACR, asocia]ie
na]ional` care, începând cu 2015 promoveaz` o
campanie mondial`, sub egida Funda]iei FIA,
având ca ]int` reducerea accidentelor rutiere în
rândul bicicli[tilor, precum [i a motocicli[tilor.

Oficialit`]ile municipiului [i jude]ului Vaslui au
participat efectiv (nu formal) la derularea
competi]iilor, în cele patru zile de concurs, iar în
final au oferit echipajelor diplome, cupe, plachete,
tricouri, [epci [i alte suveniruri reprezentative
pentru cultura [i civiliza]ia vasluian`.

L iv iu  COSTACHE L iv iu  COSTACHE n

Clasamentul pe jude]e:
1. Vaslui;
2. Giurgiu;
3. Dâmbovi]a;

A. Proba de îndemânare :
1. Acatrinei Stefan - Suceava;
2. Colan Aurelian - Dâmbovi]a;
3. Grigore Petre - Giurgiu ;

B. Proba de parc [coal` :
1. Mititelu Vasile - Vaslui;
2. Balan Mihai - Prahova;
3. Moldovan Diana - Mure[;

C. Proba de teorie :
1. Iftode Stefania - Vaslui;
2. Negrean Daria - Salaj;
3. Colan Aurelian - Dimbovita;

D. Proba de depanare a bicicletei :
1. Echipajul jud. Vaslui;#
2. Echipajul jud. Prahova;
3. Echipajul jud. Dimbovita;

CUPA PODUL ÎNALT, VASLUI – 2015 CUPA PODUL ÎNALT, VASLUI – 2015 
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noi categorii de membri

La începutul acestui an, Auto mobil Clubul
Român a pus la dispozi]ia persoanelor juridice
dou` noi categorii de membru: „ACR National
Assist” [i „ACR Europa Assist”. 

Aceste noi ca tegorii de membri ACR sunt spe -
cial concepute pentru a asi gura mobilitatea
autovehiculelor de]inute de persoanele juridice,
atât cu acoperire na]ional`, cât [i cu acoperire
european`. Mem brii vor putea beneficia de
avan tajele celor dou` categorii dup` 48 de ore
de la înscrierea în programul na]ional de
gestiune membri ACR.

Prezent`m, \n tabelul de mai jos, beneficiile
incluse în aceste categorii de membri:

Beneficii automobilistice prinBeneficii automobilistice prin
noile categorii de membrii ACR:noile categorii de membrii ACR:
NaNatt ional Assistional Assist şş i i Europa AssistEuropa Assist

Cu „ACR Na]ional Assist” �[i „ACR Europa Assist” pute]i l`sa la o parte grijile conducerii auto, în ]ar`
sau str`in`tate. Oriunde, în România sau Europa, ACR v` st` la dispozi]ie 24h/24, prin call center-ul

dedicat. Acum sunte]i mult mai asigurat. Pute]i s` c`l`tori]i lini[tit !

21
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Doamne, cât de actual este Anton Pann. S` vorbim de
turism, pe aceast` pist`, sugerat` de un cititor fidel al
revistei noastre. Acesta, capacitat de reclama unei agen]ii
de turism, cu promisiuni câte în lun` [i stele, şi-a rezervat
un sejur în Grecia, pe insula Thassos, în luna august,
împreun` cu toţi membrii familiei, adulţi şi copii minori. La
ducere, cu autocarul companiei, care d`dea replici tehnice
de oboseal`, marcat de milioanele de kilometri la bord (au
spus-o şoferii), f`r` investiţii de întreţinere pe m`sura
rulajului, zi şi noapte şi noapte şi zi, s`pt`mân` de s`pt` -
mân`, au ajuns cu chin cu vai, pe insula Thassos. Cei doi
[oferi îşi f`ceau somnul, din patru în patru ore, într-o
coşmelie de sub scaunele pasagerilor, costumându-se,
dup` acelaşi ritual domestic, de fiecare dat`, în faţa
publicului evident jenat pân` la feribotul peste Marea
Egee, via Thassos. Monotonia inhibant`, mai ales pentru
copii, era întrerupt`, din trei în trei ore, de vocea ghidului
care anun]a c` se aproprie pauza pentru cele fiziologice.
”S` v` gr`bi]i c` nu st`m dup` nimeni!”.În rest, nici o vorb`
a însoţitorului de bord despre locurile pe care le str` -
b`teau. Aaaaa… s` nu uit`m.
Ajun[i pe insul`, dup` circa 12
ore de autocar,o dat` cu „risi -
pirea clienţilor noi”, pe la loc -
aţiile predestinate, se f`cea
„înregimentarea”, concomitent`,
a celor c`rora le expirase timpul
de expunere la soare, [i care
doreau întoarcerea în ]ar`, într-o
busculad` de bagaje şi agitaţie
de dute-vino. 

Dar şirul lung al surprizelor
nepl`cute a continuat, aşa cum
s-a ”spovedit” cititorul revistei .
În dimineaţa de 20 august, obli -
gaţia asumat` de agenţie, ca la ora 10:00 turiştii români s`
predea cheia loca]iei s-a îndeplinit cu urm`ri de trist`
amintire.Turistul nostru [i familia s-au a[ezat cu toate
bagajele, pe marginea şoselei din zona hotelului care i-a
g`zduit în aşteptarea autocarului pentru „reînregi -
mentarea” întoarcerii la Bucureşti. Da de unde!!! Timp de
6 ore, reţine [ase ore, adic` pân` la orele 16:00, pe mar -
ginea şoselei, sub „soarele care s-a topit şi a curs pe
pâmânt”, ca s` ne exprim`m dup` poetul Nicolae Labiş,
tres`ltând de fericire, la fiecare apariţie pe şosea a unei
iluzii, şi oftând dup` trecerea oric`rui autocar care putea s`
aduc` fericirea. În sfârşit, la patru „trecute-fix”, apare
autocarul atât de aşteptat, f`r` scuzele de rigoare, pentru
transport spre feribot. „V` avertiz`m c` la feribot v` veţi
îmbarca în alt autocar pentru România, [i nu ştim,
deocamdat` care va fi acesta, s` v` daţi bagajele jos şi s`
aşteptaţi în ordine”. Ce ordine? Ordine în dezordine! Da,
într-o dezordine organizat`. A urmat îmbarcarea în alt
autocar, cu vorba bietului şofer, [uierând în urechi, precum
c` „nu cred c` veţi ajunge cu acesta la Bucureşti!!”. Șoferul
a omis s` spun` turi[tilor c` [i traseul va fi altul decât cel
parcurs de la Bucure[ti spre Grecia. Era prea de tot s` afle
[i alte ”modific`ri ale schimb`rii”. A[a c` [oferul a l`sat-o
”în coad` de pe[te”.La ora 18:00, deci, iat`-i din nou pe
turi[ti pe feribot, dup` opt ore. Da, opt ore de la externarea

din locaţia pl`tit` de la Vranas, dup` opt ore de stat şi
aşteptat în picioare, f`r` nici o explicaţie din partea
agen]iei. Toat` noaptea pe drum. Prin Grecia, prin Bulgaria,
pân` dimineaţa la ora 6:00, când turi[tii români din
Bucure[ti au ajuns, unde credeţi? Este greu de b`nuit, nu
la Bucure[ti? Era prea frumos. Dar unde crede]i? Tocmai la
Calafat. De ce Calafat? Pur şi simplu. „S` fiţi bucuroşi c`
suntem la Calafat, la aceast` or`”, spunea şoferul, care din
patru în patru ore se odihnise. „Am forţat tare c`ruţa, altfel
ajungeam la 10:00”. ”S` fi]i ferici]i c` am ajuns în
România”. Dar de ce Calafat cu  turi[tii pe scaune timp de
20 de ore? A urmat apoi Craiova, apoi Slatina, apoi Piteşti.
Surpriz` de proporţii: la Piteşti turi[tii au fost debarcaţi, din
nou, cu bagajele în bra]e, într-un teren viran, deloc
confortabil, pentru îmbarcarea în alt autocar, care a sosit
dup` circa o jum`tate de or`, sub un cer care burniţa şi în
precipitaţia general` a c`ut`rii unui loc mai ascuns, pe
maidan pentru copiii (mai ales) care îşi solicitau confortul
pentru interese fireşti. Noul şofer f`cea ordine, ca un
nabab, în aranjarea bagajelor şi ocuparea locurilor vacante

din autocar. „Repede c` n-am
timp de pierdut, am şi alte lucruri
de f`cut ast`zi”. La ora 10 şi mult
peste, turiştii au fost „deşertaţi” la
Gara de Nord bucureştean`.
Returul de la Vranas la Bucureşti,
a adunat, or` cu or`, peste 24 ore
b`tute pe muchie în chinurile
scaunelor incomode [i nepre -
g`tite pentru igiena necesar`.
”F`r` murmur [i şov`ire”, ca s`-l
reproducem pe un general român
dintre cele dou` r`zboaie mon -
diale. 

A trecut, de atunci, din 21
august 2015, aproape o lun` de zile şi nici un mesaj de
scuze din partea agen]iei de turism respective, ce putea fi
expediat, din bun simţ, pentru turiştii torturaţi care au
pl`tit îndesat, fizic [i psihic, excursia în Grecia. „Curat
murdar, coane F`nic`”!

Dar, în final, înc` o „vorb`” care se cuvine despre
valoarea prestaţiei agenţilor de turism însoţitori de grup.
Dac` facem turism civilizat şi nu în  doru-lelii, în b`taie de
joc şi nu doar în scop comercial, adic` nu al lipsei de
respect faţ` de românii dornici de cultur`, de cunoaştere a
istoriei, cel puţin în matca european`, s-ar fi cuvenit s` se
spun` multe lucruri, în atât de multele ore în autocar,
adic` în cele peste 40 de ore (tur-retur) despre istoria
locurilor, despre ceea ce leag` popoarele din Balcani de-a
lungul secolelor, despre ce se putea vedea pe insula
Thassos, atât de bogat` în valori de cultur` [i civiliza]ie. ”În
timpane turi[tii au auzit repetabilul slogan, mereu, mereu:
ne oprim pentru 30 de minute, într-un loc, unde grupul
sanitar este pe partea dreapt`”, ne-a spus în încheiere
interlocutorul nostru. Punct.

Chronicar

PS: În reclama insistent` a agen]iei respective pe media
se pot auzi poate [i ast`zi vorbe, vorbe, vorbe…!

POVESTEA VORBEI… DÂMBOVI}ENE

[i-napoi la lume datede  la  lume adunate



Conducerea auto \ntr-o concep]ie preventiv` se face \n orice condi]ii: pe
ploaie, pe ger, pe asfaltul \ncins, pe zi [i noapte etc. {coala de [oferi ACR
acoper`, prin tehnicienii s`i, valoarea de a dobândi arta de a conduce \n
situa]ii limit`. 
Absolven]ii care ies de pe „b`ncile” {colii de [oferi ACR dobândesc statu-
tul de performeri \n materie.
Pentru \nscrieri [i detalii, pute]i apela sucursalele ACR jude]ene sau
Centrala ACR la telefon 021-317.82.51 sau prin e-mail: organizare@acr.ro.

{coala de [oferi ACR{coala de [oferi ACR
prestigiu [i profesionalismprestigiu [i profesionalism



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”.

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 ] `




