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

P r i m u l  n u m ` r  P r i m u l  n u m ` r  
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ed i to r ia lau to tu r i sm

Automobil Clubul Român, creat laAutomobil Clubul Român, creat la
5 aprilie 1904 printre primele zece5 aprilie 1904 printre primele zece
cluburi auto din Europa, care încluburi auto din Europa, care în
acest an [i-a celebrat 112 ani deacest an [i-a celebrat 112 ani de
exis  ten]` secular`, a excelat, dup`exis  ten]` secular`, a excelat, dup`
numai doi ani de activitate [i prinnumai doi ani de activitate [i prin
lansarea pe pia]a culturii [i ci vil i lansarea pe pia]a culturii [i ci vil i --
za]iei române[ti, a celebrei publica]iiza]iei române[ti, a celebrei publica]ii
””REVISTA AUTOMOBIL~REVISTA AUTOMOBIL~”. ”. 

La început de secol, ”La început de secol, ”REVISTA AU REVISTA AU --
TO MOBIL~TO MOBIL~” a avut un debut str`lucit” a avut un debut str`lucit
ca un imn închinat automobilului, cuca un imn închinat automobilului, cu
o problematic` ampl`, coordonat` [io problematic` ampl`, coordonat` [i
sus]inut` de Jean C`m`r`[escu, lon sus]inut` de Jean C`m`r`[escu, lon --
ge vivul vice pre[edinte al ACR, dege vivul vice pre[edinte al ACR, de
George Assan, membru fondator alGeorge Assan, membru fondator al
ACR [i vice pre[edinte al ACR, de in ACR [i vice pre[edinte al ACR, de in --
gi nerul-inventator Dimitrie Leonida,gi nerul-inventator Dimitrie Leonida,
care a înfiin]at prima ”care a înfiin]at prima ”ȘȘcoal` oficial`coal` oficial`
de conduc`tori de automobile”, pre de conduc`tori de automobile”, pre --
cum [i de scriitorii George To pâr cea cum [i de scriitorii George To pâr cea --
nu, Ioan Slavici, Octavian Goga, etc.nu, Ioan Slavici, Octavian Goga, etc.
Re vista avea sediul tot la “GrandRe vista avea sediul tot la “Grand
Hotel de Boulevard”, unde î[i aveaHotel de Boulevard”, unde î[i avea
sediul [i Automobil Clubul Ro mân.sediul [i Automobil Clubul Ro mân.

Expr imându-[ i  bucur ia pentruExpr imându-[ i  bucur ia pentru
apari]ia, în Monitorul Oficial din 13apari]ia, în Monitorul Oficial din 13
martie 1909, a Legii nr. 875 cu ar ti martie 1909, a Legii nr. 875 cu ar ti --
col unic de recunoa[tere a ACR cacol unic de recunoa[tere a ACR ca
”persoan` moral`”, promulgat` de”persoan` moral`”, promulgat` de
Regele Carol I al României, în con Regele Carol I al României, în con --
formitate cu hot`rârea Camerei De pu formitate cu hot`rârea Camerei De pu --
ta]ilor din 22 ianuarie 1909 [i a Se ta]ilor din 22 ianuarie 1909 [i a Se --
natului din 19 februarie acela[i an,natului din 19 februarie acela[i an,

George Assan, vicepre[edintele ACR,George Assan, vicepre[edintele ACR,
scria în ”scria în ”REVISTA AUTOMOBIL~REVISTA AUTOMOBIL~” din” din
februarie 1909: ”Prin recu noa[tereafebruarie 1909: ”Prin recu noa[terea
Societ`]ii Automobil Club Român caSociet`]ii Automobil Club Român ca
persoan` moral` s-a în lesni tpersoan` moral` s-a în lesni t
rezolvarea tuturor  chest iuni lorrezolvarea tuturor  chest iuni lor

110 ANI  110 ANI  
DE CÂND A AP~RUT DE CÂND A AP~RUT 
““ REVISTA AUTOMOBIL~REVISTA AUTOMOBIL~ ” ”  

Ü
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ed i to r ia lau to tu r i sm

îm br`]i[ate de autoîm br`]i[ate de auto  --
mo bi l ism [ i  s -amo bi l ism [ i  s -a

per  mis s` împlineasc`per  mis s` împlineasc`
l ipsu r i le pro gramuluil ipsu r i le pro gramului
ce [i-a impus în mer ce [i-a impus în mer --
sul  lu i  neîntreruptsul  lu i  neîntrerupt
spre pro gres…”spre pro gres…”

”” REVISTA AUTO MO REVISTA AUTO MO --
BI  L~BI  L~ ” ,  ca organ de” ,  ca organ de
pre  s` a l  Automobi lpre  s` a l  Automobi l
Clu bului  Ro mân,  aClu bului  Ro mân,  a
avut un des tin tematicavut un des tin tematic
de excep ]ie [i o pe de excep ]ie [i o pe --
reni tate pu bl ic is t ic`reni tate pu bl ic is t ic`
de o sebit`,  în pof idade o sebit`,  în pof ida
schimb`r i i  de nu mir i ischimb`r i i  de nu mir i i
e i ,  dar  cu sen sur ie i ,  dar  cu sen sur i
semantice si mi lare, casemantice si mi lare, ca
urmare a im pe rati ve urmare a im pe rati ve --
lor politice [i schim lor politice [i schim --
b`rii , atât de frec ven b`rii , atât de frec ven --
te, a Constitu ]iei Ro te, a Constitu ]iei Ro --
mâniei (”Auto mo bil [imâniei (”Auto mo bil [i
sport”, ca organ al Au sport”, ca organ al Au --
to mobi l  Club Regalto mobi l  Club Regal
Român – 1922, ”Auto Român – 1922, ”Auto --
monitor”  – 1930 [ imonitor”  – 1930 [ i
”Autojurnal” – 1945). ”Autojurnal” – 1945). 

În anul 1969 re vistaÎn anul 1969 re vista
automobi li[ ti lor ro mâ automobi li[ ti lor ro mâ --
ni a primit ni a primit nu mele denu mele de
””AUTOTURISMAUTOTURISM”.”.

Publica]ia ”Publica]ia ”AUTOTU RISMAUTOTU RISM”, prin exis ”, prin exis --
 ten ]a sa istoric` [i prin perenitatea ten ]a sa istoric` [i prin perenitatea
tematic`tematic` , re pre zint` cea mai ma tur`, re pre zint` cea mai ma tur`
[i longeviv` publica]ie cu profil auto [i longeviv` publica]ie cu profil auto --
mobilistic din România. mobilistic din România. 

Revista ”Revista ”AUTOTURISMAUTOTURISM”, continuând”, continuând
tra di]ia [i valoarea pu blicistic` avut`tra di]ia [i valoarea pu blicistic` avut`
de ”de ”REVISTA AUTOMOBIL~REVISTA AUTOMOBIL~”, este pu ”, este pu --
s` as t`zi, ti p`rit` [i on-line, la dispo s` as t`zi, ti p`rit` [i on-line, la dispo --
zi ]ia tuturor membrilor ACR, îndepli zi ]ia tuturor membrilor ACR, îndepli --
nin du-[i me nirea de co mu nicare cunin du-[i me nirea de co mu nicare cu
cel mai important capital uman alcel mai important capital uman al
Automobil Clubului Român. Automobil Clubului Român. Ca pu bli Ca pu bli --
ca]ie exclusiv` a ACR, ”ca]ie exclusiv` a ACR, ”AUTO TU RISMAUTO TU RISM””-ul-ul

s-a intersectat, aproape cinci de ce s-a intersectat, aproape cinci de ce --
nii , cu destinul Asocia]iei. nii , cu destinul Asocia]iei. 

Ex pri mându-ne metaforic,  putemEx pri mându-ne metaforic,  putem
afir  ma c` timpul cronologic al Re afir  ma c` timpul cronologic al Re --
vistei ”vistei ”AUTOTURISMAUTOTURISM”, care a mo[te ”, care a mo[te --
nit re gistrul valoric de la ”nit re gistrul valoric de la ”REVISTAREVISTA
AUTOMOBIL~AUTOMOBIL~”, l-a modernizat [i l-a”, l-a modernizat [i l-a
am pli ficat, în conformitate cu impe am pli ficat, în conformitate cu impe --
rativele automobilismului na]ional,rativele automobilismului na]ional,
eu ropean [i mondial, s-a suprapus,eu ropean [i mondial, s-a suprapus,
în mod exemplar, în specificitatea sa,în mod exemplar, în specificitatea sa,
cu timpul Automobil Clubului Ro cu timpul Automobil Clubului Ro --
mân.mân.

Redac] iaRedac] ia nn

Ü

Coperta primului num`rCoperta primului num`r
al Revistei ”Autoturism”al Revistei ”Autoturism”
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Premiul “Umanitarul Anului”Premiul “Umanitarul Anului”
conferit Pre[edintelui FIA Jean Todtconferit Pre[edintelui FIA Jean Todt

– Reprezentant Special pentru– Reprezentant Special pentru
Siguran]` Rutier` al SecretaruluiSiguran]` Rutier` al Secretarului

General al ONU [i doamneiGeneral al ONU [i doamnei
Michelle Yeoh – Ambasador Michelle Yeoh – Ambasador 

al ONU pentru Siguran]` Rutier`al ONU pentru Siguran]` Rutier`
În ziua de 27 octombrie 2016, în

cadrul unei ce remonii oficiale or -
ganizat` de c`tre Asocia]ia Na]i -
unilor Unite – New York, Pre[e -
dintele Federa]iei Interna ]ionale a
Automobilului, dl. Jean Todt – Re -
prezentant Special pentru Sigu ran]`
Rutier` al Secretarului Ge neral al
ONU [i Ambasa dorul ONU pentru
Siguran]` Rutier`, dna. Michelle
Yeoh, au primit înalta distinc]ie,
Premiul ”UMANITARUL ANULUI”. 

Automobil Clubul Român a adre -
sat cuvenitele felicit`ri, atât dom nu -
lui Jean Todt, cât [i doamnei Mi chelle Yeoh,

pentru primirea premiului ”UMA NITARUL
ANULUI”, care prezint` [i pentru asocia]ia

noastr` o sem nifica]ie aparte, având în
vedere faptul c` cele dou` per sona lit`]i
de]in ca li tatea de ”Mem bru de Onoare
al Automobil Clubului Ro mân”, atri bu -
it`, în luna mai 2011, cu pri le jul vizitelor
ofi ciale întreprinse în Ro mânia.

Comunicatul de pres` al Fe dera]iei
Inter na ]ionale a Automobilului pre zint`
de taliat contribu]ia celor dou` per so na -
lit`]i la înde plinirea O biectivelor de
Dezvol tare Durabil` ale ONU:

”Seara trecut`, sus]in`torii sigu ran]ei
rutiere Jean Todt [i Michelle Yeoh au ac -
ceptat premiul Umani tarul A nului 2016,
din partea Orga niza ]iei Aso cia]iei Na]i u -
nilor Unite – New York, pentru munca
lor depus` în pro movarea Obiec ti -
velor de Dezvoltare Durabil` ale

distinc]ie înalt`

Ü
Pre[edintele FIA, dl. Jean Todt, Pre[edintele FIA, dl. Jean Todt, 

””Membru de Onoare al ACRMembru de Onoare al ACR””

Secretarul General al ONU, Ban Ki moon, cuSecretarul General al ONU, Ban Ki moon, cu
so]ia, al`turi de Jean Todt [i Michelle Yeohso]ia, al`turi de Jean Todt [i Michelle Yeoh
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ONU [i pentru angaja -
mentul acestora în sta -

bili zarea [i reducerea nu m` -
rului de decese din acci den -
tele rutiere din întreaga
lume.

Asocia]ia Na]iunilor Unite
– New York este o orga ni -
za]ie non profit, dedicat`
con struirii în]ele gerii [i spri -
j inului pentru idealurile [i
activitatea Or ganiza]iei Na]i -
u nilor Unite. 

În fiecare an, în luna oc -
tombrie, cu ocazia Zilei Na]i -
unilor Unite, aceast` aso cia -
]ie onoreaz` persoa nele re -
marcabile [i com paniile co -
merciale pen tru acti vita tea
de a ajuta la îndeplinirea
Obiectivelor de Dezvoltare
Durabil` ale ONU.”

”Jean Todt [i Michelle
Yeoh au dat dovad` de un
angajament sus]inut fa]`
de siguran]a rutier` [i de
dez voltare”, a spus Ban Ki-
moon, Secretarul General
al ONU, în cadrul eve ni -
men  tului care a avut loc la
J.W. Marriott Essex House
din New York. Acesta a mai
ad`ugat [i faptul c` ”sigu -
ran]a rutier` nu este un
privilegiu, ci un drept uman
de baz`”. 

Într-un mesaj adresat
par ti ci pan]ilor, el a decla -
rat: ”Acord un tribut special
onorabilit`]ilor din aceast`
sear`: trimisul meu special
pentru siguran]` ru tier`,
Jean Todt [i Ambasa doarea
pentru Siguran]` Rutier`
Michelle Yeoh”.

Ca Pre[edinte al FIA, Todt
a lucrat activ pentru re du -
cerea num`rului de per soa -
ne ucise sau r`nite în acci -
dentele rutiere din întreaga
lume, în cadrul campaniei

FIA Action for Road Safety [i
FIA Road Safety Grant
Progra mme, sprijinind ini]ia -
tivele de pro movare a sigu -
ran]ei rutiere derulate de
cluburile auto membre FIA. 

“Nu putem accepta faptul
c` 1,25 milioane de oameni
sunt uci[i anual pe [osele;
50 milioane de persoane
sunt r`nite”, a spus Jean
Todt la primirea premiului,
solicitând cet`]enilor s` tra -
teze decesele [i r`nirile ru -
tiere cu aceea[i urgen]` ca
alte epidemii de s`n`tate
publica.

În rolul s`u de Repre zen -
tant special pentru siguran]`
rutier` al Secretarului Ge -
neral al ONU, Todt a ajutat
la crearea unui proiect de
rezolu]ie privitoare la sigu -
ran]a rutier`, proiect care a
fost adoptat de c`tre Adu -
narea General` a ONU în
aprilie [i a militat pentru
rea lizarea obiectivelor Deca -
dei Mondiale a ONU pentru
Ac]iune în Siguran]a Rutier`
2011 – 2020 de reducere a
deceselor rutiere cu 5 mi -

lioane. ”Primesc acest sim -
bol – Premiul Umanitarul
Anu lui, ca mai mult decât un
premiu pentru Michelle [i
pentru mine, dar [i ca opor -
tunitate de a sublinia acest
carnagiu”, a spus Jean Todt
la primirea premiului.

Michelle Yeoh – actri]`,
produc`tor, purt`toare de
cuvânt al Grupului la nivel
înalt al FIA pentru Siguran]`
Rutier`, împ`r]ind premiul
cu Jean Todt, a declarat: ”cu
un angajament pentru
Obiec  tivele de Dezvoltare
Durabil` ale ONU, putem
face siguran]` rutier` [i pu -
tem face o lume mai bun` [i
mai sigur`, un loc mai
s`n`tos pentru to]i”.

Pre[edintele Asocia]iei
Organiza]iei Na]iunilor Unite
– New York, Abid Qureshi,
înmânndu-le premiul lui
Jean Todt [i Michelle Yeoh,
le-a mul]umit acestora pen -
tru c` au pus siguran]a ru -
tier` ”în prim planul agen dei
de dezvoltare a liderilor
lumii”.

nn

distinc]ie înalt`

Ü

Pre[edintele Asocia]iei ONU – New York, Pre[edintele Asocia]iei ONU – New York, 
Abid Qureshi, Abid Qureshi, 

[i cei doi premian]i ”[i cei doi premian]i ”Umanitarul AnuluiUmanitarul Anului ””
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VALOAREA AD~UGAT~ A C~R}I IVALOAREA AD~UGAT~ A C~R}I I
”” MEANDRELE UNEI  PASIUNIMEANDRELE UNEI  PASIUNI ””

În edi]ia anterioar` a revisteiÎn edi]ia anterioar` a revistei
noastre, pre[edintele Con stan tinnoastre, pre[edintele Con stan tin
Niculescu, a acordat un interviu cuNiculescu, a acordat un interviu cu
privire la ”ra]iunea c`r]ii” sale re privire la ”ra]iunea c`r]ii” sale re --
cente, ”cente, ”MEANDRELE UNEI PASIUNIMEANDRELE UNEI PASIUNI”,”,
ca re a surprins, prin problematicaca re a surprins, prin problematica
ei, pe cititorii c`r]ilor anterioare aleei, pe cititorii c`r]ilor anterioare ale
autorului: ”Cronica Centenaruluiautorului: ”Cronica Centenarului
ACR” [i ”Politica [i eternizarea nihi ACR” [i ”Politica [i eternizarea nihi --
lismului”. lismului”. 

La soli citarea cititorilor no[triLa soli citarea cititorilor no[tri
vom încerca s` desprindem câtevavom încerca s` desprindem câteva
din filoanele valorice ale c`r]ii.din filoanele valorice ale c`r]ii.

IMPULSURILE TINERE}II IMPULSURILE TINERE}II 
{I VOCA}IA EXCELEN}EI{I VOCA}IA EXCELEN}EI

Principiul îndep`rt`rii de ]int` ca s` te po]i
apropia mai bine de ea este perfect valabil
[i în lectura c`r]ii. Dup` peste 200 de pagini
descoperi sorgintea profund` a autorului [i
traseul s`u intelectual [i profesional. Bu -
nicul s`u, Alexandru Niculescu, prove nea de
pe meleagul Ol` ne[tiului, jude]ul Vâlcea [i
era deprins, în mod fericit, cu cartea, fiind
notar [i secretar al prim`riei ora[ului, cu un
scris super caligrafic, la care se apela în
toate cazurile întocmirii documentelor olo -
gra fice în localit`]ile din zon`, în lipsa ma -
[inilor de scris. Era un om cu agerimea
min]ii [i dotat cu o în]elepciune na tiv`.
Bunicul din partea ma mei, Johan Lorenz,
era de origine germano-austriac`, adus de
destin pe meleaguri române[ti; era un
me[ter renumit în prelucrarea fierului pen -
tru unelte de munc`: ]apine, furci, to poare,
cu]ite pentru rindele etc., ajungând s` fie
angajat ca tehnician în confec]ionarea
echipamentelor de lucru la fabrica de

Autor  Constant in  NICULESCU,  Autor  Constant in  NICULESCU,  
Pre[edinte le  Automobi l  C lubulu i  Român Pre[edinte le  Automobi l  C lubulu i  Român 

Ü

Cuvânt înainte al Pre[edintelui FIA, Cuvânt înainte al Pre[edintelui FIA, 
Jean Todt, Reprezentant Special Jean Todt, Reprezentant Special 

pentru Siguran]a Rutier` pentru Siguran]a Rutier` 
al Secretarului General al ONUal Secretarului General al ONU

Autorul c`r]ii ”Meandrele unei pasiuni”Autorul c`r]ii ”Meandrele unei pasiuni”
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prelucrare a lemnului din Brezoi. De la
”neam]ul familiei”, a[a cum era numit, a

deprins un stil de via]` model, de la
”de[teptare” pân` la ”stingere”, des` vâr [it`
de ”cina comun`”, într-un ritual pe care l-a
respec tat, în to]i anii copil`riei, petrecu]i, în
timpul vacan ]elor, în casa bunicului din
Brezoi. 

În anii de [coal` din Râmnicu V`lcea a
avut parte de profesori eminen]i, la toate
disciplinele, cu voca]ia performan]ei, iar la
Facul tatea Politehnic` din Bra[ov a fost mar -
cat, pentru toat` via]a profesional` de mai
târziu, de profesorul uni versitar Radu M`r -
d`rescu, inovator [i inventator, un adev`rat
savant în construc]ia de ma[ini, care a
construit primul prototip românesc original
de automobil, la fosta uzin` de talie euro -
pean` ”Tractorul”. La orele de curs [i
seminarii, ca [i în cercurile studen]e[ti de
cercetare [tiin]ific`, profesorul Radu M`r -
d`rescu le-a s`dit nu doar cultul profesiei [i
crezul muncii, nu doar autodisciplina [i
respectul de sine, ci [i calitatea de a fi om de
încredere. Apoi a activat aproape 10 ani sub
conducerea inginerului Vasile Iord`ches cu,
la Auto mobil Clubul Român, în cali tatea a -
ces tuia de Se cretar Ge  neral, de vicepre [e -
dinte [i prim vicepre [edinte, ade v`rat un
for mator de des tine pro fesio nale [i morale.

Am insistat pe aceste
mo dele de via]` tr`it` de
auto rul ”Mean dre lor unei
pasiuni”, pentru c` de aici a
pornit totul. Cartea nu este
decât aparent auto bio gra -
fic`, cartea este neobi[nuit
de impersonal`, în`l]ându-
se spre generalizare. Cartea
construie[te tipologii umane,
tran sferuri [i conflicte între
genera]ii, devenind un mi -
cro cosmos al problematicii
unei Societ`]i Civile întregi, [i
nu doar în orizontul auto -
mobilismului, care devenise
pentru el, o perioad` sem -
nifica tiv`, dar [i un co[mar
sub robia diversiunii [i o -
portunismului din partea

unor adep]i ai sistemului de trist` amintire.
Autorul, prin inteligen]a preluat` de la
mentorii s`i, prin în]elepciunea nativ` [i
puterea prometeic` care l-au înso]it
pretutindeni, a reu[it s` se distan]eze de
personajele malefice [i s` se identifice cu
personalit`]ile puternice. {i cartea ”Mean -
drele unei pasiuni” te convin ge, cu
prisosin]`, de aceste adev`ruri, dar [i de
zestrea unei remarcabile siguran]e de sine,
profesional`, intelectual` [i mana ge rial`.

MEREU ÎN C~UTAREAMEREU ÎN C~UTAREA
SENSULUI MAJORSENSULUI MAJOR

Nu putem s` nu reamintim adev`rul
rostit de un savant român c` ”ceea ce

Ü

Ü

Sesiune de autografeSesiune de autografe
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gândim, acel ceva devenim”, c` ”unde
este gândul acolo este energia” care ne

propulseaz` în via]`. Autorul c`r]ii ne
convinge c` în via]a sa a c`utat numai
Sensurile Majore, reu[ind, astfel, s` fie
mereu ”deasupra vremii” [i nu ”sub vremi”,
s`-[i utilizeze zestrea spiritual` care i-a fost
dat` genetic.

Pentru Constantin Niculescu, profesia de
inginer de automobile a fost [i continu` s`
fie un sens al vie]ii, un sens implacabil,
men]inându-i vigu rozitatea fizic` [i inte -
lectual`. Pe renitatea celor cinci decenii de
salariat al Automobil Clubului Român, de
management str`lucit în toate struc turile
sale ierarhice, n-a fost ocazia, ci consecin]a
la fel de implacabil`, ca sens major, al
vremuirii sale profesionale. Modelul s`u
profesional, de durat` [i performan]`,
constituie un unicat în istoria ACR. Sintagma
filosofului Lucian Blaga c` ”timpul istoric, fie
lung fie scurt, poate dobândi profil de epoc`
datorit` realiz`rilor care-l umplu, îl cir cum -
scriu [i-l delimiteaz`”, prezint` relevan]` [i
în definirea perso nalit`]ii lui Constantin
Niculescu. O sem nifica]ie aparte, în acest
sens, este [i faptul c` Automobil Clubul
Român i-a conferit lui Constantin Niculescu
înaltul titlu de ”Om al Secolului ACR”, al`turi
de prin]ul George Valentin Bibescu,
fondatorul [i primul pre[edinte al ACR, care

timp de 37 de ani a vegheat la
destinul clubului în primele decenii
ale secolului XX.

Un Sens Major al autorului acestei
deco dific`ri memorialistice a ACR l-a
constituit afirmarea activ` [i
performant` a Asocia]iei în struc -
turile organiza]iilor mondiale de
profil, în primul rând în Federa]ia
Inter na ]ional` a Automobilului [i
Alian]a Interna ]ional` de Turism.
Îns`[i ”Cuvântul înainte” dedicat de
Pre[edintele FIA, dl. Jean Todt, Re -
prezentant Special pentru Siguran]`
Rutier` al Secretarului General al
ONU, în deschiderea c`r]ii ”Mean -
drele unei pasiuni”, constituie, ca
semnifica]ie, o însemnat` valoare
ad`ugat` a personalit`]ii domnului

Constantin Niculescu. În istoria sa secular`,
din care cinci decenii într-un management
marcant al politicii interna]ionale, Auto -
mobil Clubul Român s-a afirmat ”ca un
membru modern [i reformator al familiei
FIA”, a[a cum aprecia Pre[edintele acestei
organiza]ii mondiale

Descifrând, printr-o lectur` atent`,
semnifica]iile nu atât explicit, ci mai mult
implicit d`ltuite în substan]a ideatic` a c`r]ii,
redescoperim [i un alt domeniu în care
autorul c`r]ii a f`cut istorie: Societatea Civil`
din România în cei mai vulnerabili ani ai
dictaturii comuniste [i un sfert de secol
postdecembrist. Constantin Niculescu a
jucat o carte mare a vie]ii sale reu[ind s`
salveze ACR-ul de anularea existen]ei sale
de c`tre Ceau[escu, prin diligen]e subte -
rane, care puteau s`-i pun` via]a în pericol,
iar dup` 1990 s` redobândeasc` patri -
moniul material, confiscat, în întregime, prin
Decretul 128 din 1985. Paginile la fel de
relevante sunt consacrate, amplului demers
managerial de Rena[tere a ACR, conform cu
decretul nr. 85 din 1 februarie 1990 de
restabilire a regimului de func]ionare a
asocia]iei automobili[tilor din România. S-a
instituit, astfel, un amplu program de
dezvoltare a bazei tehnico-materiale [i
logisticii Asocia]iei, în pofida defetis -

Ü

Ü

Prezen]` la eveniment: Prezen]` la eveniment: 
Corina-Elena Niculescu-Slaff - decan [i [ef deCorina-Elena Niculescu-Slaff - decan [i [ef de
catedr`, Facultatea de business, Universitateacatedr`, Facultatea de business, Universitatea

Misericondia - Pennsylvania SUAMisericondia - Pennsylvania SUA
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mului conceptual [i letargic al ”tranzi]iei”
politicia niste postdecembrist`. Iar ca de -

putat în Parlamentul României, în perioada
2000 – 2004, Constantin Niculescu a înscris
o pagin` memorabil` în analele parlamen -
tarismului românesc ca exponent al Socie -
t`]ii Civile [i mi[c`rii automobilistice na]io -
nale, având înainta[ pe primul pre [edinte al
ACR, prin]ul George Valentin Bi bescu, cu
aproape un secol înainte, ca deputat pentru
ora[ul Ploie[ti.

În relevarea filoanelor c`r]ii ”Meandrele
unei pasiuni”, într-un concept al onestit`]ii,
nu putem recurge la ierarhiz`ri, fiecare
capitol având relevan]a sa în banca de suflet
a autorului precum [i valoarea sa ad`ugat`
în aceast` spovedanie, ca s` ne exprim`m în
termenii scriitorului Dinu S`raru, adic` a
Sensului Major în orizontul unui destin atât
de original. Dac` în cartea ”Politica [i eter -
nizarea nihilismului”, pre[edintele Con -
stantin Niculescu a dat rang de capitol din

”Oameni [i Legende”, în recenta carte
”Meandrele unei pasiuni”, acesta a recurs la
aceia[i licen]` stilistic` prin capitolul ”Colegii
[i prietenii autorului”, cedând din ”dreptul”
s`u în economia monografiei, unor ale[i
înso]itori ai vie]ii sale profesionale, [i nu
numai, într-o vremuire pe care destinul a
h`r`zit-o, [i care au ob]inut, ca s` ne
exprim`m eufemistic, ”dreptul la cuvânt”.

Descifrând marea epopee a ACR, autorul
Constantin Niculescu, apare, în monografia
sa, printr-o luminescen]` spiritual` deose -
bit`, nu doar în calitate de eseist, de erudit,
ci [i aceea de c`rturar al genera]iei sale de
automobili[ti români, de slujitor al auto -
mobilismului na]ional, european [i interna -
]ional. Ca un acerist absolut, Con stantin
Niculescu ne redescoper`, o dat` cu redes -
coperirea de sine – ca exponent al familiei-
nucleu a ACR, a unei vaste galerii de
personalit`]i din toate straturile socio-
profesionale autohtone [i, deopotriv`, din
str`in`tate, care au conferit emergen]a
necesar` supravie]uirii Asocia]iei, înde -
plinirii idealului durabilit`]ii Constantin
Niculescu a demonstrat c` Automobil
Clubul Român reprezint` mai mult decât
un club pro fesional, în substan]a sa
istoric`, naţional` [i interna]ional`, el a
constituit [i continu` s` fie o con[tiin]`
colectiv` [i moral` a mi[c`rii auto mo -
bilistice române[ti, un liant între genera]ii
[i profesiuni, un concept original [i uma -
nist al civiliza]iei [i culturii noastre, de
peste un secol. Constantin Niculescu st` la
locul de veghe al Automobil Clubului
Român, ca un apostol, dar [i ca ocrotitor al
acestuia, a[a cum se desprinde [i din
monografia „Meandrele unei pasiuni”, care
a fost d`ruit` membrilor ACR [i celorlal]i
automobili[ti din ]ara noastr`.

A[a cum am mai remarcat, sintagma care
a str`b`tut mileniile, rostit` de Sofocle, c`
”omul e mai tare ca destinul”, prezint` o
valoare aparte în definirea personalit`]ii
autorului ”Meandrelor unei pasiuni”.

Dr. Ilie GABRA nn
Director al Revistei ”Autoturism”

Ü

Înalta distinc]ie Înalta distinc]ie ””Omul Secolului ACROmul Secolului ACR””
conferit` dlui Constantin Niculescu, conferit` dlui Constantin Niculescu, 

de Automobil Clubul Român,de Automobil Clubul Român,
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Automobil i[t i i  europeni Automobil i[t i i  europeni 
au dreptul  la condi] i i  mai buneau dreptul  la condi] i i  mai bune

Campania FIA ”Campania FIA ” A Better Deal for MotoristsA Better Deal for Motorists ””

Mar]i, 8 noiembrie 2016,
Federa]ia Interna]ional` a
Automobilului (FIA) a lansat
la Bruxelles, campania
intitulat` „A Better Deal for
Motorists”, ac]iune ce
reprezint` reac]ia forului
automobilistic mondial fa]`
de cre[terea prognozat` a
nivelului de taxe ce se
percep pentru utilizarea
infrastructurii rutiere din UE.
Evenimentul a avut loc cu
participarea Comisarului
European Violeta Bulc, a
unor membrii ai Parla -
mentului European, a Pre[e -
dintelui FIA, dl. Jean Todt, a
Pre[edintelui FIA Regiunea I,

dl. Thierry Willemarck,
precum [i a delega]ilor
cluburilor automobilistice
membre FIA.

Premisele ac]iunii FIA se
afl` în demersurile Comisiei
Europene care are în pre -
g`tire o supra taxare pentru
finan]area infrastructurii
rutiere [i utilizarea dru -
murilor.

În acest scop, FIA a
comandat unui important
institut de cercetare din
Olanda un studiu amplu,
care s` analizeze exact cât
de mult cheltuiesc pentru
transport guvernele, la ora
actual`, fa]` de sumele pe

care le încaseaz` de la
utilizatorii drumurilor.

Studiul a revelat unele
informa]ii de interes ge -
neral, cum ar fi faptul c`, în
2013, veniturile din taxe [i
impozite auto la nivelul UE a
fost de 286,3 miliarde euro,
din care doar 178,4 miliarde
au fost reinvestite în lucr`ri
de între]inere [i extindere a
infrastructurii rutiere. Tot -
odat`, din 1995 pân` în
2013, guvernele au investit
în infrastructura rutier` un
procent din ce in ce mai mic
din veniturile provenite din
circula]ia automoblistic`. O
alt` concluzie a studiului Ü

THIERRY WILLEMARCK -Pre[edintele FIA, Regiunea I, VIOLETA BULC - ComisarulTHIERRY WILLEMARCK -Pre[edintele FIA, Regiunea I, VIOLETA BULC - Comisarul
European de Transport, JEAN TODT - Pre[edintele FIA, WIM VAN DE CAMP -European de Transport, JEAN TODT - Pre[edintele FIA, WIM VAN DE CAMP -

Europarlamentar [i  JACOB BANGSGAARD - Directorul General al FIA, Regiunea I Europarlamentar [i  JACOB BANGSGAARD - Directorul General al FIA, Regiunea I 
(de la stânga la dreapta)(de la stânga la dreapta)

F IA SE OPUNE TAX~RII  RUTIERE GENERALIZATEFIA SE OPUNE TAX~RII  RUTIERE GENERALIZATE

infrastructurii rutiereprob lemat i ca
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este faptul c` 71% din
venituri provin de la
autoturisme (Fig.1), în timp
ce 63% din venituri au ca
surs` taxele [i accizele la
combustibilii auto. În acela[i
timp, studiul arat` c` doar
54% din venituri sunt
cheltuite pentru îmbun`t` -
]irea condi]iilor de trafic
rutier pentru automobili[ti
(Fig.2).

Studiul complet efectutat
de CE Delft poate fi g`sit la
http://www.fiaregion1.com
/download/Briefings/a_bett
er_deal_for_motorists_sum
mary_final.pdf

Datorit` faptului c` re -
centul studiu de monstreaz`
c` o cre[tere a taxelor [i
impozitelor auto ar fi util`

doar în finan]area, în
totalitate, a altor sectoare ale
economiei decât sectorul de
transport, rezultând astfel [i
o sc`dere a siguran]ei ru -
tiere. 

FIA nu sprijin` poiectul
Comisiei Europene de in -
troducere a unei tax`ri
rutiere generalizate, consi -
derând c` taxele auto
trebuie s` fie stabilite
corespunz`tor de fiecare
stat membru al UE, iar o
cre[tere a acestora este
inutil`, în condi]iile în care
nici în prezent veniturile din
taxe [i impozite auto nu
sunt utilizate în totalitate
pentru îmbun`t`]irea con -
di]iilor de trafic rutier.

La reuniunea FIA din data

de 8 noiembrie 2016 ACR a
fost reprezentat de dl.
Constantin Niculescu, Pre[e -
dintele Aso ciației, și de dra.
Georgiana Moga, director
general al ACR. Cu acest
prilej, dl. Constantin Nicu -
lescu a avut o întrevedere cu
dl. Jean Todt, Președintele
FIA, cu privire la acțiunile și
activit`țile pe care Auto -
mobil Clubul Român le va
întreprinde în 2017, în
vederea realiz`rii impera -
tivelor ”Deceniului Mondial
al Siguranței Rutiere 2011 –
2020”.

Georgiana MOGA nn
Director General al ACR

Corespondent de club
pentru FIA

Ü

infrastructurii rutiereprob lemat i ca

Fig. 1: Venituri pe categorii de
autovehicule

Fig. 2: Investi]ii în infrastructura rutier`, 
pe categorii de autovehicule



13

ACRana l i z`

La data de 12 octombrie
2016, Guvernul României a
comunicat c` s-a aprobat
”Strategia [i Planul de Ac -
]iuni pentru cre[terea sigu -
ran]ei rutiere pân` în 2020 [i
reducerea la ju m`tate a
deceselor din acci dentele
rutiere fa]` de 2010” (titlul
comunicatului Guver nu lui).

Cu toate c` la nivel mon -

dial, în anul 2010, Adunarea
General` a ONU a aprobat,
prin Rezolu]ie, ca Deceniul
2011 – 2020 s` devin`
perioada pentru reducerea
cu 50% a accidentelor
rutiere, cu toate c` în anul
2011 (luna mai), Automobil
Clubul Român a organizat o
serie de ac]iuni menite a
contribui la sen sibilizarea

factorilor guverna mentali în
domeniul sigu ran]ei circula -
]iei rutiere, cu toate c` pe
plan interna ]ional au fost
recunoscute ac]iuni ale ACR
[i a altor organiza]ii neguver -
na men tale din România în
do meniul cre[terii Siguran]ei
Rutiere, iat` c` la ”spartul
târgului” s-au trezit [i autori -
t`]ile din ]ara noastr`.

””Deceniul Mondial al Ac]iunilor Deceniul Mondial al Ac]iunilor 
pentru Siguran]` Rutier` 2011 – 2020pentru Siguran]` Rutier` 2011 – 2020””

proclamat prin Rezolu]ia Adun`riiproclamat prin Rezolu]ia Adun`rii
Generale a ONU din anul 2010, începe,Generale a ONU din anul 2010, începe,
în România, la sfâr[itul anului 2016!?în România, la sfâr[itul anului 2016!?

Ü

PUNCTE DE VEDERE ALE SOCIET~}II CIVILEPUNCTE DE VEDERE ALE SOCIET~}II CIVILE {I MEDIULUI PRIVAT{I MEDIULUI PRIVAT
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Anex`Anex`
cuprinzând unele puncte de vedere cuprinzând unele puncte de vedere 

pe textul Strategiei Na]ionale pe textul Strategiei Na]ionale 
de Siguran]` Rutier` 2016 - 2020de Siguran]` Rutier` 2016 - 2020

Cap. 1.2, pag. 9-10
Documentul face referire la statisticile de

profil din anul 2014, an în care Ro mânia
înregistra 91 decese raportate la 1 milion de
lo cuitori, situându-se pe locul doi dup`
Letonia (106 decese/milionlocuitori). 

Exprimarea ”România se num`r` printre
patru ţ`ri din UE cu cea mai mare rat` de
fatalit`ţi” induce în eroare. În anul 2015,
România înre gistra cel mai mare num`r de

persoane decedate în accidentele rutiere.
Cap. 2.1.1, pag. 14 – ultimul alineat
Autorii confund` num`rul de accidente

rutiere cu num`rul de decese. 2.796 [i 1.818
reprezint` num`rul de decese înregistrate în
2009 [i 2014 [i nu num`rul de accidente
rutiere. (vezi Institutul Na]ional de Statistic`
http://statistici.insse.ro/shop/index.jsp?page
=tempo3&lang=ro&ind=TRN105A). 

Cap. 2.1.1, pag. 15
Analiz`m tabelul 1, care este prezentat în

document [i compar`m cifrele prezen tate cu
cele ob[inute de la Institutul Na]ional de
Statistic`. Rezultatul este prezentat în acest
tabel comparativ din care obser v`m grave
neconcordan]e.

În plus, se observ` c`
respectiva lucrare, nu [tim
de cine a fost elaborat`,
abund` în fraze scrise în
orice alt` limb`, în afar` de
limba noastr` na]ional` [i se
observ` c` este o traducere
din alte limbi, ca s` nu mai
vorbim c` adnot`rile biblio -
grafice din subsolurile unor
pagini nu pot fi g`site nic` -
ieri, neidentificându-se locul
unde se afl`.

Pentru exemplificare, re -
d`m fraza final` a cap. 1.4: 

”În conformitate cu preve -
derile Hot`rârii Guvernului
nr. 437/1995 privind înfiin -
]a rea CISR, cu modific`rile [i
complet`rile ulterioare,  Stra -
tegia Na]ional` de Siguran]`
Rutier` pentru perioada
2016–2020 [i Planul de
ac]iuni pentru imple men -
tarea acesteia.”

De asemenea, din titlul
Co municatului Guvernului
din 12 octombrie 2016,

afl`m c` este vorba de ”Stra -
tegia Na]ional`…” [i ”Planul
de ac]iuni…”, deci dou` do -
cu mente, dar din ma terialul
tip`rit lipse[ te al doilea
docu  ment.

În leg`tur` cu priorit`]ile,
mai obser v`m c` aces tea
sunt com plet inversate în Co -
municatul Guvernului, de -
oarece infrastructura ru tier`,
mult criticat` de opinia pu -
blic` [i mass-media, este ul -
ti ma prioritate, cu toate c`
am putea spune c` aceasta
este adev`rata generatoare a
multor acci -
dente ru tiere,
dar ascuns`
cu grij` de fac   -
 torii guver na -
mentali, de   oa -
rece ei sunt a -
dev` ra ]ii vi no -
va]i ai r` mâ -
nerii noas tre
la ”coa da Eu -
ro pei”.

Urm`rind documentul în
sine, ne permitem s` emi -
tem unele puncte de vedere
conform Anexei de mai jos.

Nu în ultimul rând, con -
stat`m cu stupoare faptul c`
Societatea Civil` [i mediul
privat sunt complet ignorate
în Strategia Na]ional` de
Siguran]` Rutier`!

Strategia este în continua -
re analizat` de speciali[tii
ACR care, în curând, vor
elabora o analiz` complet` a
acesteia.

ACRana l i z`

Ü

Ü
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Cap. 3, pag. 37-38
Conform strategiei, coordonarea siguran -

]ei rutiere este realizat` de c`tre CISR [i
DPISR (Delega]ia Permanent` Interministe -
rial` pentru Siguran]` Rutier`). 

Activitatea CISR s-a dovedit total inefi -
cient` de la înfiin]are [i pân` în prezent. În
fig. 21 – pag. 38, Ministerul Educa]iei Na -
]ionale [i Cercet`rii Știin]ifice are doar rolul
minor de a asigura programa [colar` de edu -
ca]ie rutier`, când ar putea avea un rol major
în desf`[urarea cercet`rilor în domeniul si -
guran]ei rutiere.

Cap. 6 Obiective
Înt`rirea capacit`]ii institu]ionale, pag. 51-

52
Se dore[te înt`rirea rolului CISR, de[i, mai

degrab`, ar trebui realizat` o evaluare a
acestui organism, pentru a putea conclu -
ziona dac` acesta [i-a atins obiectivele
pentru care a fost înfiin]at. CISR trebuie s`
lucreze [i cu alte organisme decât cele
guvernamentale din dou` motive: pentru
transparen]a activit`]ilor sale [i pentru
cooptarea în activit`]ile sale a speciali[tilor cu
diferite nivele de preg`tire inclusiv din
organi za]ii neguvernamentale.

Pe website-ul CISR, putem observa c`
activitatea acestuia se opre[te în anul 2011,
an la care este publicat, de altfel, singurul
raport de activitate. 

Prin urmare, este necesar` o evaluare a

activit`]ii CISR [i modificarea [i actualizarea
Hotarârii de Guvern privind înfin]area [i
func]ionarea acestuia.

Strategia trebuie s` men]ioneze imple -
mentarea sistemului eCall [i modul în care
acesta este coordonat. În cadrul sistemului
eCall ar trebui implicate [i alte organiza]ii ale
societ`]ii civile care î[i pot aduce contribu]ia
la salvarea vie]ilor.

Interven]iile de urgen]` trebuie s` fie
realizate inclusiv de c`tre operatori priva]i,
pentru un raspuns mai bun [i cât mai rapid,
iar costurile interven]iilor de salvare trebuie
achitate de c`tre asiguratori. În acest sens,
legisla]ia trebuie modificat` în mod cores -
punz`tor.

Trebuie s` existe un sistem de colectare a
datelor despre interven]iile de urgen]` [i
costurile acestora pentru a asigura acestui
domeniu transparen]a necesar`.

ACR a implementat, la nivel na]ional, o
ini]iativ` menit` s` reduc` timpul de descar -
cerare a victimelor accidentelor rutiere grave,
cu pân` la 30%: ”Cartea de Salvare la Bord”.
Legisla]ia în domeniu trebuie s` stipuleze
prezen]a obligatorie la bordul autovehi cu -
lelor a unei astfel de c`r]i de salvare, în
vederea reducerii num`rului de decese din
accidentele rutiere [i salvarea a cât mai
multor vie]i.

6.2 Factorul uman în siguran]a rutier`
(pag. 52 – 55).

An Accidente 
cu victime

10222

9253

9290

9366

8555

8447

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Accidente cu victime (cauzatoare
de v`t`m`ri corporale)

28612

25996

26648

26928

24827

25355

Nr. total
victime
15290

14095

14148

14600

13315

13237

Nr. total
victime

38320

34791

35509

36251

33325

34152

Date prezentate în strategie Date ob]inute de la INS

Compara]ie date statistice din strategie cu date INSCompara]ie date statistice din strategie cu date INS

Ü

Ü
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6.2.1 Int`rirea rolului educa]iei rutiere
[i a campaniilor de sensibilizare [i
con[tientizare:

a. Reglementarea Planului na]ional de
educa]ie rutier`

Se pune accentul pe asigurarea conti -
nuit`]ii desf`[ur`rii orelor de educa]ie rutier`
la nivel liceal, precum [i pe formarea
continu` a cadrelor didactice în cadrul unui
p a r t e n e r i a t
MECS [i MAI,
motivându-se
experien]a în
acest domeniu
a cadrelor MAI.
Este necesar`
derularea unor
astfel de acti -
vit`]i în univer -
sit`]i sau cen -
tre de formare
a c r e d i t a t e ,
prin personal
specializat.

De[i orele
de educa[ie
rutier` în în -
va]`mântul pre[colar, primar [i gimnazial
sunt obligatorii, nu sunt disponibile infor -
ma]ii despre modul în care acestea se
realizeaz`, baza material` [i didactic`
utilizat`, num`rul de elevi participan]i [i
modul de formare a cadrelor didactice. 

Pentru soferii profesioni[ti dar [i pentru
angaja]ii care conduc un autovehicul la locul
de munc`, accidentul rutier poate fi consi -
derat accident de munc`. Angajatorul, în
cadrul instruirii periodice SSM, trebuie s`
includ` în tematica de instruire, cursuri de
conducere preventiv`, efectuate de c`tre
persoane autorizate.

Componenta D ”infrastructura lizibil`”
trebuie s` ocupe un loc aparte în preocu -
p`rile factorilor cu r`spunderi în acest
domeniu. De[i semnalizarea rutier`, atât cea
pe vertical`, cât [i cea pe orizontal`, trebuie

efectuat` [i monitorizat` conform legii,
drumurile din România sunt foarte greu
lizibile, mai ales în condi]ii meteo dificile.
Strategia trebuie s` prevad` instrumente mai
bune de monitorizare a acestor reglement`ri,
precum [i sanc]iuni pentru nerespectarea
normelor legale. Periodic, trebuiesc desf` -
[urate audituri pentru monitorizarea gradului
[i a eficien]ei semnaliz`rii rutiere, având în

vedere im por -
tan]a acesteia
în siguran]a
infrastructurii
rutiere.

Componen ta
E ”preg`tirea
conduc`torilor
auto” trebuie
privit` cu a -
ten]ie în cadrul
strategiei. În
p r o g r a m a
[colilor de [o -
feri trebuie
p r e  v ` z u t e
cursuri de con -
d u c e r e

preventiv` sus]inute de c`tre persoane
atestate în domeniu. 

Este de salutat ini]iativa de intensificare [i
profesionalizare a comunic`rii, îns` acest
lucru trebuie realizat în strâns` colaborare cu
profesioni[ti. Coordonarea acestor activit`]i
de c`tre CISR nu face decât s` sufoce acest
organism printr-o nou` sarcin` care nu poate
fi dus` la bun sfâr[it. De-alungul timpului,
s-a dovedit c` activitatea CISR a fost
dezastruoas`, situa]ia siguran]ei rutiere din
România datorându-i-se în cea mai mare
m`sur`. Strategia de comunicare privind
siguran]a rutier` trebuie regândit` pentru a fi
eficace [i nu pentru a oferi CISR o nou`
competen]` pe care nu o poate avea din
cauza lipsei profesioni[tilor în domeniu. 

Biroul de pres` al ACR nn

Ü

ACRana l i z`

Recentul ”carambol” de pe A2Recentul ”carambol” de pe A2
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SIGURAN}A RUTIER~ SIGURAN}A RUTIER~ 
VS ”EFECTUL DE TURM~”VS ”EFECTUL DE TURM~”

Sintagma ”Sintagma ”efectul de turm`efectul de turm`” nu” nu
a fost niciodat` asociat`, dup`a fost niciodat` asociat`, dup`
p` rerea noastr`, cu siguran]ap` rerea noastr`, cu siguran]a
rutier`. Nici nu are de ce. rutier`. Nici nu are de ce. 
Pe lâng` caracterul laic, Pe lâng` caracterul laic, 
Dic]io narul Explicativ al LimbiiDic]io narul Explicativ al Limbii
Române (DEX), prezint` Române (DEX), prezint` 
ter menul de ”tur m`” ca fiind ter menul de ”tur m`” ca fiind 
un ”Grup (mai mare) de oi sauun ”Grup (mai mare) de oi sau
de alte animale do mestice saude alte animale do mestice sau
s`lbatice, care tr` iesc împreun`,s`lbatice, care tr` iesc împreun`,
(Depr.) Mul]ime, grup (mare) (Depr.) Mul]ime, grup (mare) 
de oameni (în dezordine)”.de oameni (în dezordine)”.

Prima oar` am auzit de o
asemenea asociere dup`
tra  gicul accident care a avut
loc pe autostrada A2 [i în
care au fost implicate 29 de
au tovehicule, din gura unui
”expert în siguran]` rutier`”,
dup` cum a fost prezentat
pe unele posturi de tele vi -
ziune. 

A asocia o astfel de sin -
tagm` într-o discu]ie despre
un accident rutier colectiv
nu poate s` demonstreze
decât faptul c` lucrurile nu
sunt înc` bine reglementate
în acest do meniu [i c`
aproa pe oricine se poate
erija într-un expert în si -
guran]` rutier`. Faptul c`
cineva posed` un permis de
conducere [i poate de -
monstra câteva abilit`]i gen
”liniu]e” sau derapaje con -
trolate nu înseamn` nea -
p`rat c` este expert în
siguran]` rutier`. C` avem
dreptate o dovede[te [i

ilaritatea trezit` în rândul
[oferilor de sin tagma ”efec -
tului de turm`”.

Analizând defini]iile de
expert (”Persoan` care po -
sed` cuno[tin]e temei nice [i
experien]` într-un anumit
domeniu; specialist de mare
clas`. Spec. Per soan` com -
petent` într-un anumit do -
meniu, numit` de un organ
de stat sau de p`r]ile inte -
resate pentru a face o
expertiz`”) [i pe cea a si -
guran]ei rutiere (care ”se
refer` la metodele [i m` -
surile utilizate în prevenirea
participan]ilor la traficul ru -
tier de a fi uci[i sau r`ni]i în
accidentele rutiere”), con -
stat`m faptul c` a fi expert
în siguran]a rutier` nu este
un lucru tocmai u[or, chiar
dac` ai desf` [urat, cândva, o
activitate adiacent`, gen
pilot de raliuri sau de teste
auto.

România esta ]ara cu rata

cea mai mare de decese din
accidentele rutiere din în -
treaga Uniune European`.
F`r` a avea organisme care
se ocup` ”efectiv” de re gle -
mentarea [i îmbun`t` ]irea
gradului de siguran]` ru -
tier`, [i când spunem
”efectiv” ne referim la acele
organisme active desem -
nate de c`tre lege s` de -
ruleze o astfel de acti vitate,
continu`m s` lucr`m haotic
în acest domeniu, dând
oricui posibilitatea s` vor -
beasc` din perspectiva unui
”expert în siguran]` rutier`”.

O analiz` mai atent` a
acelui a[a-zis ”expert în
siguran]` rutier`” putea s`
conduc` la faptul c` nu
”efectul de turm`” a fost
unul dintre factori deter -
minan]i în producerea acci -
dentului rutier, ci afectarea,
de c`tre condi]iile meteo -
rologice, a unor func]ii
de baz` în conducerea Ü

DE LA LUME ADUNATE {I  TOT LA LUME DATEDE LA LUME ADUNATE {I  TOT LA LUME DATE
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auto vehi culului: con tro -
lul [i ghidarea.

Intrarea brusc` într-o zon`
cu vizibilitate redus` din
cauza ce]ei, mai ales pe
autostr`zi unde viteza me -
die a traficului este ridicat`
[i în lipsa unor informa]ii
care trebuiesc aduse din
timp la cuno[tin]a condu -
c`torilor auto, controlul [i
ghidarea autovehiculului
devin dificile. Ghidarea pre -
supune selectarea [i men -
]inerea c`ii de rulare [i a
unei viteze sigure [i este
influen]at`, printre altele, de
obstacolele de pe carosabil,
condi]iile meteo sau cele de
trafic. E[uarea unui con -
duc`tor auto în a asigura
func]ia de ghidare, aceasta
mai fiind numit` [i ”per -
forman]` de situa]ie”, con -
duce la producerea acci -
dentelor rutiere.

Dup` unii autori, siguran]a
rutier` poate fi exprimat`,
îm mod plastic, sub forma
unei structuri tip tetraedru,
în ale c`rui vârfuri sunt
situa]i omul, vehiculul,
drumul [i codul rutier, iar
orice fisur` ap`rut` în
laturile acesteia conduce la
producerea accidentelor
rutiere (fig. 1)

Analizând figura de mai
sus ne punem întrebarea:
poate fi Codul Rutier
asimilat ca [i factor de risc
în accidentele rutiere din
România? Faptul c` nu
exist` înc` o legisla]ie clar`
în privin]a impunerii unor
restric]ii temporare de
vitez` prin mesaje variabile
sau c` actuala legisla]ie din
do meniul rutier înc` arun -
c`, pe umerii conduc` -
torilor auto, r`spunderea
adapt`rii vitezei în func]iile
de condi]iile de drum
pentru efectuarea oric`rei
manevre în condi]ii de
siguran]`, ne arat`, ca lu -
mina zilei, c` legea rutier`
poate fi considerat` un
factor pasiv de risc. De
asemenea, la fel poate fi
interpretat` [i re glemen -
tarea care stipuleaz`
obliga]ia p`str`rii unei

distan]e suficiente fa]` de
vehiculul din fa]` (ter -
menul de suficient nu este
explicat de lege [i nici
condu c`torilor auto nu li se
explic` cum pot s` fac`
acest lucru). Și pentru c`
accidentul colectiv de care
aminteam s-a produs pe o
autostrad`, ne punem
întrebarea dac` nu cumva
interzicerea înv` ]`rii con -
du cerii unui auto mobil pe
o astfel de cale rutier` nu
produce efecte latente
care, mai devreme sau mai
t`rziu, se cuantific` în
consecin]e majore. 

Accidentele rutiere, în
afara problemelor sociale pe
care le creeaz` (suferin]`,
afectarea comunit`]ilor,
etc), genereaz` costuri
uria[e de aproximativ 0,95%
din PIB-ul ]`rii noastre. Nu
cumva imobilitatea [i
inactivitatea organismelor
guvernamentale care sunt
desemnate s` gireze sigu -
ran]a rutier` din România
au o contribu]ie la aceste
rezultate nefaste?

Greu de r`spuns, în
condi]iile în care efectul de
turm` a p`truns în siguran]a
rutier`!

Alin DROSU nn

Ü

Cea]` pe autostrada A2Cea]` pe autostrada A2
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FIAreun iune

În decada a doua a lunii octombrie 2016,
la re[edin]a FIA din Geneva, a avut loc
tradi]ionala reuniune a Autorit`]ilor
Sportive Na]ionale (ASN) din Europa
(European ASN Meeting).

La aceast` întâlnire periodic` organizat`
de Federa]ia Interna]ional` a Automo -
bilului au participat to]i membri ASN din
Europa, pe ordinea de zi fiind înscris`
problematica sezonului 2017 al auto -
mobilismului sportiv, precum [i m`surile
de siguran]` care vor trebui aplicate în
competi]iile na]ionale [i interna]ionale din
anul viitor. Reprezentan]ii ]`rilor prezente
la întâlnirea de la Geneva au discutat [i o
serie de reglement`ri ale ASN-urilor
na]ionale referitoare la îmbun`t`]irea
condi]iilor de siguran]` rutier`, a pilo]ilor [i
publicului spectator, precum [i politica de
taxe [i licen]e pentru 2017.

Ideea principal` a acestei întâlniri a fost
de a acorda o [i mai mare putere ASN-
urilor na]ionale în ceea ce prive[te
organizarea de evenimente pe plan local în
baza standardului FIA, atât în ceea ce
prive[te desf`[urarea competi]iilor, cât mai
ales în ceea ce prive[te siguran]a.

Potrivit articolului 37 al Statutului s`u,
Automobil Clubul Român î[i exercit`
atribu]iile de Autoritate Sportiv` Na]ional`
(ASN), recunoscut` de Federa]ia Interna -
țional` a Automobilului, prin intermediul
Comisiei Na]ionale de Automobilism [i
Karting (CNAK). CNAK – ACR este organi -
zată [i func]ioneaz` ca organ de speciali -
tate pentru activitatea de automobilism [i
karting din România.

România a fost reprezentat` de dl. Ioan
Olaru, Director Sportiv ACR [i Sorin Itu, or -
ga nizatorul Sibiu Rally Challenge. Reu ni -

unea de la Geneva
va contribui la
cre[terea calit`]ii
evenimentelor pe
care le orga ni z`m
în România [i,
implicit, la dezvol -
tarea intere sului
pilo]ilor consa cra]I
[I debutan]I din
Europa de a parti -
cipa la evenimen -
tele auto  mobilistice
de top, ce vor avea
loc în anul 2017, în
România, sub aus -
piciile ACR.

Ioan OLARU n

România reprezentat` România reprezentat` 
la cea mai important` întâlnirela cea mai important` întâlnire

a ASN-uri lor din Europaa ASN-uri lor din Europa

ACR. ACTIVITATE INTERNA}IONAL~ACR. ACTIVITATE INTERNA}IONAL~
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M I D D L E  M A N A G E M E N TM I D D L E  M A N A G E M E N T
W O R K S H O P  2 0 1 6W O R K S H O P  2 0 1 6

Finalul lunii octombrie
2016 a înscris în agenda
Automobil Clubului Român
un moment de referin]`:
par ticiparea la edi]ia anual`
”Middle Management Work -
shop” organizat` de Fe de -
ra]ia Interna]ional` a Auto -
mobilului, Regiunea I, în
ora[ul Baden din Austria. 

La aceast` reuniune in -
terna]ional` au participat 23
de cluburi na]ionale, fiind
abordate, timp de patru zile,
într-o dezbatere ampl` [i
într-un chip surprinz`tor de
novator [i pe module te ma -
tice specifice, ideile, expe -
rien]ele, fie tradi]ionale la
nivelul cluburilor na]io nale,
fie originale prin maniera de
empatizare în orizontul
op]iunilor automo bili[tilor,
au avut darul de a

sedimenta o puternic`
voin]` de ac]iune, cel pu]in
la nivelul anului 2017 [i
chiar pentru o durat` mai
lung`. Acest concept, deo -
potriv` axiologic [i praxo -
logic, a constituit o para -

digm`, unicat [i de înalt`
referin]` prin ”Middle Mana -
gement Workshop 2016”
pentru to]i cei cu mult peste
100 de repre zentan]i ai
cluburilor euro pene de
auto mobilism.

Daca facem o ”t`ietur`
epistemologic`”, la care ne
îndeamn` mereu inteligen]a
profesional` [i în]elepciu -
nea prin care aceasta se
des`vâr[e[te, pe verticala
acumul`rilor prilejuite de
”Middle Management Work -
 shop 2016”, putem afirma
c` acestea ne-au înt`rit, înc`
odat`, dar atât de bine,
credin]a c` modul în care
Automobil Clubul Român,
care în acest an, a împlinit
112 ani de exis ten]`, co -
munic` cu membrii s`i [i
ceilal]i automo bili[ti cu
scopul dezvolt`rii plajei

interna]ionalACR

Ü

Dorin Prundu[, directorul Sucursalei ACR Cluj, Dorin Prundu[, directorul Sucursalei ACR Cluj, 
la o grup` de studiula o grup` de studiu

Irina P`tra[cu, expert FIA Regiunea IIrina P`tra[cu, expert FIA Regiunea I
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de bene ficii [i
avantaje acor -

date acestora, îl
situ eaz` la nivel de
unicat în Ro mânia. 

Avem în ve -
dere capacitatea,
mereu în dez vol -
tare, de acordare a
asisten]ei rutiere,
prin logistica pro -
prie [i compa niilor
partenere, de în -
dru  mare pe op]i -
uni, spre compa -
niile [i unit`]ile
service partenere
ale ACR pentru
repara]ii în situa]ii
de accidente [i de
între]inere curent`, care
asigur` calitatea irepro[abil`
dorit`; de ob]inere de dis -
count-uri semnificative la
combusti bilii auto din par -
tea unor companii na]io -
nale; de procurare de piese
[i echipamente auto din ]ar`
[i str`in`tate, în regim de
urgen]` [i la tarife avan -
tajoase; de ob]inere a per -
misului auto sau pentru
dezvoltarea abilit`]ilor în
conducerea auto; de în -
zestrarea autoturismelor cu
sisteme de reducere a
timpului necesar descar -
cer`rii în situa]iile unor
accidente auto grave [i
pentru protec]ia persoa -
nelor din habitaclul ma -
[inilor implicate; de edu -
ca]ie rutier` a copiilor
pentru prevenirea acciden -
telor de circula]ie [i pentru
salvarea vie]ilor acestora.
În cele patru zile de

intercomunicare, ”Middle
Ma nagement Workshop
2016” de la Baden a
demonstrat, cu prisosin]`,
faptul c` Federa]ia Inter -
na]ional` a Automobilului
reprezint`, prin cluburile
auto componente [i în
cre[tere permanent`, un
spa]iu profesional [i aso -
ciativ, de acumulare [i
generalizare a experien]ei
valoroase la nivel european.
Teme [i idei vizând sistemul
de parteneriat cu dealerii de
automobile [i de vânzare de
piese auto, combustibili
auto, cu firmele private
de]in`toare de garaje [i alte
spa]ii de parc`ri, de
asisten]` tehnic` auto [i
medical` la fa]a locului, de
repara]ii în regim de
urgen]`, de inventic` [i
marketing vizând orizontul
de a[tept`ri al tuturor
categoriilor de membri ai
cluburilor, cu prioritate al

tinerilor automobili[ti, de
automotivare [i autode -
p`[ire personal`, etc., au
fost re]inute de repre -
zentan]ii ACR la acest
eveniment în vederea pre -
zent`rii lor tuturor sucur -
salelor [i agen]iilor teri -
toriale, astfel încât, începând
cu 2017 s` poat` îm -
bun`t`]i pachetul de be -
neficii, avantaje [i facilit`]i
acordate membrilor ACR. De
un real sprijin al doamnei
Irina P`tra[cu, expert al FIA
Regiunea I [i coordonator
de programe, a avut parte
delega]ia ACR la e -
venimentul de la Baden
2016.

Participan]ii la ”Middle
Management Workshop”

Baden 2016 
Ilie GABRA n

Dorin PRUNDU{ n
David SELETYE n

Ü

interna]ionalACR

I l ie Gabra, director general adjunct al ACR, [i David Seletye,Il ie Gabra, director general adjunct al ACR, [i David Seletye,
director al Sucursalei ACR Satu Mare, la o grup` de studiudirector al Sucursalei ACR Satu Mare, la o grup` de studiu
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interna]ional`compet i ] i e

PROTEC}IA COPIILOR PROTEC}IA COPIILOR 
ÎN ”JUNGLA” TRAFICULUI RUTIER     ÎN ”JUNGLA” TRAFICULUI RUTIER     

Conceptul de “jungl`” în traficul rutierConceptul de “jungl`” în traficul rutier
a fost avansat semantic de c`tre organi a fost avansat semantic de c`tre organi --
zatorii “Concursului european de edu zatorii “Concursului european de edu --
ca]ie rutier`”, din luna septembrie dinca]ie rutier`”, din luna septembrie din
Cehia 2016. Federa]ia Interna]ional` aCehia 2016. Federa]ia Interna]ional` a
Auto mobilului, Regiunea I, a dat întâlnireAuto mobilului, Regiunea I, a dat întâlnire
tuturor echipajelor copiilor, clasifica]i petuturor echipajelor copiilor, clasifica]i pe
primele locuri în competi]iile na]ionale,primele locuri în competi]iile na]ionale,
din sistemul cluburilor automobili[tilor,din sistemul cluburilor automobili[tilor,
în sta]iunea montan` Usti Nad Labem,în sta]iunea montan` Usti Nad Labem,
situat` pe malul Elbei.situat` pe malul Elbei.

Care au fost provoc`rile concursului eu -
ropean pe care Automobil Clubul Român
trebuia s` le dep`[easc`? 

În primul rând vârsta copiilor din echipajul
românesc care nu puteau dep`[i 10–12 ani. 

În al doilea rând: capacitatea de înalt`
per  forman]` în sus]inerea unui num`r de
34 de probe teoretice [i practice, având în
vedere cele 23 de ]`ri europene par -
ticipante. 

În al treilea rând: lipsa unei baze de se lec -
]ie valoric`, având în vedere c` regu -

Echipajul ACREchipajul ACR
împreun` cuîmpreun` cu
instructorulinstructorul

acestuia,acestuia,
profesorulprofesorul

Rodica GrigoreRodica Grigore

Festivitatea de deschidereFestivitatea de deschidere

ACR LA CONCURSUL EUROPEAN ACR LA CONCURSUL EUROPEAN 
DE EDUCA}IE RUTIER~ DE EDUCA}IE RUTIER~ 
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lamentul românesc al Concursului Na]ional
”Educa]ia Rutier`. Educa]ie pentru Via]`” nu
a fost [i nu este nici în prezent în con cor -
dan]` cu prevederile Concursului European,
în sensul c`, paradoxal, copiii cu vârst` de
10–12 ani nu puteau participa la compe -
ti]iile de educa]ie rutier` organizate sub
egida Ministerului Educa]iei. În al patrulea
rând: dificultatea cu care s-a confruntat ACR
pentru organizarea unei selec]ii, pe cont
propriu, împreun` cu unele conduceri ale
[colilor gimnaziale care, din proprie

ini]iativ`, au cuprins copii cu vârste de sub
12 ani în procesul de preg`tire teoretic` [i
practic` de educa]ie ru tier`. Printre [colile
gim na ziale, foar te pu]ine, care nu s-au în -
regimentat în ”Patul lui Procust” al con cur -
sului na]ional con ceput de Ministerul Edu -
ca]iei, s-au deta[at {coala Gimnazial` nr. 1

Joi]a, jud. Giurgiu, [i {coala Gimnazial`
”Florea Bog dan” din Reghin, jud. Mure[,
gra]ie profe sorilor, putem spune, cu viziune
prometeic`, Rodica Grigore [i D`nu] Mol -
dovan, din [colile din Joi]a [i, respectiv Re -
ghin. Ace[tia au instituit un program foarte
riguros de preg`tire intensiv` în poli goanele
ame najate dup` criteriile europene, în lunile
de vacan]` august-septembrie, cu sprijinul
Automobil Clubului Român. 

Este demn de remarcat c` echipajul ACR
a fost format din copiii Ioana Diana Mol -
dovan / Maria-Cristina Zajzon din Reghin
[i Ionu] Ștefan / Alexandru-An drei Badea
din Joi]a. Acesta a cucerit un loc onorabil
în clasa mentul general stabilit de brigada
de arbitri, primind medalii [i diplome per -
sonali zate, fiind felicita]i de dl. Jacob

Bangsgaard, di rec torul ge -
neral al FIA, Re giunea I. 

ACR a fost o magiat
pen  tru ono rarea Campio na -
tului Euro  pean de Edu ca]ie
Ru tier` din Cehia 2016, cu
un echipaj per formant.

Alexandru VASILE n

Echipajul ACR: locul II Echipajul ACR: locul II 
la concursul de creativitatela concursul de creativitate

Publicul, martor alPublicul, martor al
decizii lor de arbitrajdecizii lor de arbitraj

PoligonulPoligonul
probelor practiceprobelor practice

interna]ional`compet i ] i e
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În ziua de 11 noiembrie
2016 a avut loc festivitatea de
în chidere a celei de a doua
edi]ii a unui eveniment de ex -
cep]ie, organizat de FIA: HILL
CLIMB MASTERS 2016, ce s-a
desf`[urat pe dificilul traseu
”Ecce Homo Stern berg” din
Cehia. 

Automobil Clubul Român a
asigurat ca România s` fie
pre zent` la aceast` compe -
ti]ie de pres tigiu cu o echip`
na]ional` performant`.

Cei patru pilo]i români au
dat dovad` de o bun` pre g` -
tire a automobilelor de con -
curs, precum [i de o con -
centrare deosebit`, ce a dus
la terminarea f`r`  incidente a
man[elor de antrenament [i
concurs. 

Regularitatea (con di]ia
prin  ci pal` în alc`tuirea cla -
samentului pe na]iuni)
demonstrat` de pilo]ii români
în cele trei man[e de  con -

curs, i-a situat pe un meritoriu
loc [apte, din totalul de 14
echipe înscrise, cu 108 con -
curen]i, e chi  pa Romaniei de -
vansând în clasament puter -
nicele echipe ale Italiei, Ce -
hiei [i Marii Britanii, ale c`ror
componen]i s-au situat pe
primele locuri
în toate clasa -
men tele. La
c o m p e t i ] i a
”FIA Hill Climb
Masters 2016”
au participat
spor tivi din 16
]`ri, pilo]ii ro -
mâni clasi fi -
cân du-se astfel:

Lucian R`du] loc 46 ge -
neral; loc 7 grupa E2-SH

Paul Andronic loc 48 ge -
neral; loc 8 grupa E2-SH

Raul Szene loc 88 general;
loc 6 grupa N

Sorin Botez loc 94 general;
loc 20 grupa E1.

ClasamentulClasamentul
final pe na]iuni:final pe na]iuni:
1. Slovacia1. Slovacia
2. Elve]ia2. Elve]ia
3. Austria3. Austria
4. Grecia4. Grecia
5. Fran]a5. Fran]a
6. Belgia6. Belgia

7  ROMÂNIA7  ROMÂNIA
8. Bulgaria8. Bulgaria
9. Italia9. Italia
10.Polonia10.Polonia
11.Germania11.Germania
12.Luxemburg12.Luxemburg
13.Cehia13.Cehia
14.Marea Britanie14.Marea Britanie

Reprezentan]ii Federa]iei
In terna]ionale a Automobilu -
lui au apreciat în mod deo -
sebit faptul c` România, sub
au spiciile ACR, a participat la
cea de-a doua edi]ie anual` a
Hill Climb Masters 2016 cu o
echip` na]ional` redutabil`. 

De asemenea, ACR a adre -
sat fe li cit`ri echipei Ro mâniei
pen tru rezultatul deosebit
ob ]inut la acest eveniment
organizat de Federa]ia Inter -
na]ional` a Automobilului [i
de spiritul de echip` [i fair-
play de care au dat dovad`
pilo]ii români.

Ioan OLARU n

ComportareComportare
meritorie a echipeimeritorie a echipei
României la României la 
FIA Hill ClimbFIA Hill Climb
Masters 2016Masters 2016 Echipa României la FIAEchipa României la FIA

HILL CLIMB MASTERS 2016HILL CLIMB MASTERS 2016
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C O M P E T I } I I  S P O R T I V E  C O M P E T I } I I  S P O R T I V E  
D E  A U T O M O B I L I S M  A C RD E  A U T O M O B I L I S M  A C R

Un junior, un senior [i un multiplu
campion au urcat pe podiumul
INTERNATIONAL AUTOTEST CHALLENGE,
care [i-a încheiat, pe 23 octombrie, ultima
etap` din acest an competi]ional, la centrul
comercial Carrefour Militari, în organizarea
GT Auto Club Sportiv, sub egida Automobil
Clubului Român.

Harghiteanul Bilibok Csongor a fost
medaliat cu aur în clasamenul open dup` ce
a câ[tigat cinci etape din cele [ase din 2016,
ob]inând [i titlul de ”cel mai rapid pilot al
anului”. Pe locul doi, Mihai Alexandrescu
urc` din nou pe podium la 63 de ani, gra]ie
experien]ei [i excep]ionalei sale ma[ini
modificat` special pentru îndemânare auto.
Pe locul trei, Kiss Szilard este primul junior
de 14 ani care urc` pe podium în
clasamentul Open. 

Mai mult, Kiss Szilard ar fi meritat [i
premiul pantru fair-play, pentru felul în care
[i-a ajutat competitorul direct, în plin
concurs, s`-[i înlocuiasc` planetara rupt` în
timpul antrenamentelor cronometrate.
Poate nu întâmpl`tor, aceia[i trei pilo]i [i în
aceea[i ordine, au revendicat cupele [i la
dificila [i spectaculoasa prob` de Slalom
Paralel pe sezonul competi]ional 2016. 
Pozi]ia din ultima etap` a anului,

desf`[urat` la
Bucure[ti, a fost
hot` râ toare în
de f i  n i t i va rea
cla samentului
general pe
grupe, clase [i
echipe. 

În urma
unei lupte foar -
te spectacu -
loase între pre -
t e n  d e n ] i i
pentru titlul de
cam pion, au
ie[it înving`tori:

- la grupa A1, Mihai A lexandrescu 
- la grupa A2, Biro Ambrus Karoly 
- la grupa D1, Daineanu Flaviu 
- la grupa D2, Kiss Szilard
- la grupa Istorice, Zica Liviu 
- la grupa Juniori, Szabo Botond 
- la grupa Femina, Mondoca Angela 
- la grupa M, Bilibok Csongor 
La echipe a ie[it invigatoare ROLF RACING

TEAM, urmat`, la doar cateva puncte, de
AMI RACING [i GT AUTO CLUB. 

Ultima etap` a fost cea de-a doua din
2016 g`zduit` de Centrul Comercial
Carrefour Miltari, care a pus la dispozi]ie cel
mai generos spa]iu cu toate dot`rile
necesare. 

INTERNATIONAL AUTOTEST CHALLENGE
reune[te pilo]i din toat` ]ara, bine preg`ti]i,
devota]i culturii competi]ionale bazate de
fair-play. Competi]ia de îndemânare auto se
adreseaz` în mod egal pilo]ilor profesioni[ti
[i amatorilor care vor s` î[i dezvolte
abilit`]ile [i viteza, cu respect pentru
no]iunea de siguran]` la volan.

FINALA ”INTERNATIONAL AUTOTEST CHALLENGE” 2016FINALA ”INTERNATIONAL AUTOTEST CHALLENGE” 2016
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În prima decad` a lunii
octombrie, pe Bd. Tran sil -
vania din Satu Mare s-a des -
f`[urat etapa a 4-a a Cam -
pionatului Regional ACR de
Rally Sprint 2016, acesta
aflându-se la edi]ia a XI-a. A
fost o zi cu soare din bel [ug,
ideal` pentru concurs, unde
spec tatorii, foarte nume ro[i,
au asistat, la scen` deschis`,
la spec tacolul oferit de pilo]ii
participan]i.

În organizarea Su cursalei
ACR Satu Mare, Clubului
Spor tiv Auto Karting Rider’s [i
Primariei Municipiului Satu
Mare, etapa a 4 -a a aliniat la
start un num`r impresionant

de concuren]i. Ace[ tia au
provenit din mai multe jude]e
ale ]`rii, printre care enu -
mer`m: Mara mu re[, Bihor,
Satu Mare, S`laj, Timi[, Cluj,
Hunedoara, etc., demons -
trând cre[terea con tinu` de
interes [i valoare a cam -
pionatului.

Cu sprijinul autorit`]ilor
locale, evenimentul s-a de -
sf`[urat în maxim` si guran]`
atât pentru con curen]i cât [i
pentru pu blic

Intrecerea s-a adresat atât
pilo]ilor debutan]i cat [i celor
avansa]i.

Ultima etap` a Cam pio -
 natului Regional ACR de Rally

Sprint, edi]ia 2016, sa des -
f`[urat în Poli gonul ACR Satu
Mare, sâmb`t` 19 no iembrie
2016. Cu acest prilej, la
sfâr[itul con cursului a avut loc
[i premierea cam pionilor
2016 a Cam pionatului Re -
gional ACR de Rally Sprint
2016.

Campionatul  Regional  ACR Campionatul  Regional  ACR 
de Ral ly  Spr int   2016de Ral ly  Spr int   2016

Dealul Bucov`]ului a fost, pe 19 septembrie
2016, locul de desf` [urare al îndr`gitului
concurs auto mobilistic de vitez` pe traseu
montan Bucov`ţ Hill Climb Challenge, orga -
nizat de Automobil Clubul Român Sucursala
Dolj [i Clubul Midnight Racers, în parte neriat
cu Prim`ria Bucov`].

La competi]ia de VTM s-au înscris 42 de
pilo]i, care au concurat la cinci grupe –
automobile cu motoare pân` la 1.400 cmc,
între 1.401 [i 1.600 cmc, între 1.601 [i 1.800

cmc, între 1.801 [i 2.000 cmc [i automobile cu
motoare peste 2.000 cmc.

La finalul cursei, primele trei locuri ale
fiec`rei grupe au fost ocupate dup` cum
urmeaz`: 

Grupa 1 – Radu Volintiru (I), Ale xandru
Matei (II) [i Mihai Prun` (III) ;

Grupa 2 - Lucian Bratu (I), Florian Ni]urad
(II) [i Sergiu Târl` (III) ; 

Grupa 3 - Anghel Ni]u (I), Emanuel N`stas`
(II) [i Bogdan Petrescu (III) ;

Grupa 4 - Marius Ionic` (I), Claudiu Ionescu
(II) [i Alexandru Andreoiu (III) ;

Grupa 5 - Claudiu Mo]ea (I), Gheorghe
Pârvulescu (II) [i Cosmin B`lan (III).

La clasamentul general, pe primul loc se
g`se[te craioveanul Marius Ionic`, iar locul II
este ocupat tot de un craiovean, Claudiu
Ionescu. Pe locul III se afl` bucure[teanul
Cosmin B`lan.

Competi]ii auto prezentate 
de Florin JUMUG~ n

Bucov`]  Hi l l  C l imb Chal lengeBucov`]  Hi l l  C l imb Chal lenge
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rutier`s iguran]`

Anvelope de iarn` sunt cauciucuri specifice
pentru iarna, deoarece acestea sunt proiec -
tate pentru a asigura performan]e maxime la
temperaturi sc`zute - de obicei, mai pu]in de
7 ° C - [i pentru a asigura o securitate adec va -
t` în orice condi]ii a suprafe]ei drumului, de la
uscat la umed, pe z`pad` [i str`zi înghe]ate.
În plus fa]` de stabilitatea lor, anvelope de
iarn` permit o mai bun` gestionare a frân`rii,
cu timp [i spa]iu redus toate aceste aspecte
veniind cu avantajul de a conduce în sigu -
ran]`. 

Din aceste aspecte se în]elege foarte
limpede de ce acest tip de anvelope sunt
importante, [i la fel de important este ale -
gerea celor potrivite: www.cauciucuridirect.ro,
magazin on line oferit de Delticom OE, ofer`
[oferilor toate informa]iile relevante cu privire
la anvelopele de iarn`, incluzând [i cei mai
buni produc`tori din domeniu, [i cum s` le
cumpere, prin oferte [i pre]uri avantajose,
astfel încât s` î[i asigure cele mai potrivite
anvelope de iarn` pentru ma[ina lor, de ase -
menea, în func]ie de necesit`]i [i exigen]e.

Modul în care acestea sunt realizate

Construc]ia anvelopelor de iarn` se face
astfel încât s` se asigure o eficien]` maxim`
în condi]ii meteorologice nefavorabile, adic`
cu temperaturi sc`zute [i asfalt alunecos din
cauza ploii, noroi, z`pad` sau ghea]`. Pornind
de la compusul utilizat, cu o component` de
siliciu mai mare, care permite anvelopei s` r` -

mân` mai moale [i, prin urmare, mai per -
formant` chiar [i cu temperaturi destul de sc` -
zute, care pot ajunge în România [i la -25° C.

Câte cauciucuri de iarn` 
este bine s` montez: dou` sau patru?

Adesea, [oferii au îndoieli cu privire la mon -
tarea a patru anvelope de iarn` pe ma[inile
lor sau doar dou`, pe ro]ile motrice. Este
corect s` se utilizeze anvelope diferite între
puntea fa]` [i cea din spate?!? Este un fel de
le gend` urban`, care trebuie dezmin]it`: este
o gre[eal` care poate cauza probleme
semnifi cative, deoarece ea face ma[ina foarte
insta bil`; pneuri diferite implic` reac]ii diferite
între partea din fa]` [i cea din spate, cu supra -
virare sau subvirare, în func]ie de condi]iile de
drum [i de tipul de cauciuc. 

Pe cauciucuridirect.ro g`sim date tehnice [i
compara]ii cu privire la cele mai bune anve -
lope de iarn`, care eviden]iaz` punctele forte
[i punctele slabe, astfel încât s` pute]i cum -
p`ra cele mai potrivite cauciucuri de iarna
pentru utilizarea în siguran]` a autovehicu -
lului în timpul iernii.

ANVELOPELE DE IARNANVELOPELE DE IARN ~~
pot  preveni  acc identul  rut ierpot  preveni  acc identul  rut ier

Co l a bo r a t o r  a l  R e v i s t e i  
A u t o t u r i s m

Radu  C R E } U
( c a u c i u c u r i d i r e c t . r o)



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

de toate aceste oferte. Meritq!de toate aceste oferte. Meritq!
Oferta  1: Oferta  1: ASISTENŢĂ RUTIERĂ NON-STOPASISTENŢĂ RUTIERĂ NON-STOP pe toate şoselele din ţară (021/222.22.22)pe toate şoselele din ţară (021/222.22.22)
Oferta  2: Oferta  2: DOUĂDOUĂ DEPANĂRIDEPANĂRI GRATUITEGRATUITE
Oferta  3: Oferta  3: DOUĂDOUĂ TRANSPORTURI TRANSPORTURI GRATUITEGRATUITE
Oferta  4: Oferta  4: VERIFICAREA TEHNICĂ GENERALĂ,VERIFICAREA TEHNICĂ GENERALĂ,
Oferta  5: Oferta  5: INSPECŢIA TEHNICĂ PERIODICĂ, INSPECŢIA TEHNICĂ PERIODICĂ, până la 20% reducerepână la 20% reducere;;
Oferta  6: ŞCOALA DE ŞOFERI ACR;Oferta  6: ŞCOALA DE ŞOFERI ACR;
Oferta  7: Oferta  7: ASISTENŢĂ RUTIERĂ ÎN STRĂINĂTATEASISTENŢĂ RUTIERĂ ÎN STRĂINĂTATE;;
Oferta  8: ”ACCIDENT MANAGEMENT” în România şi străinătate;Oferta  8: ”ACCIDENT MANAGEMENT” în România şi străinătate;
Oferta  9: REPATRIERE AUTOVEHICUL ŞI PERSOANE;Oferta  9: REPATRIERE AUTOVEHICUL ŞI PERSOANE;
Oferta 10: TRANSPORTUL PERSOANELOR ÎN CAZUL UNUI EVENIMENT RUTIER;Oferta 10: TRANSPORTUL PERSOANELOR ÎN CAZUL UNUI EVENIMENT RUTIER;
Oferta 11: Oferta 11: PPROGRAM MONDIALROGRAM MONDIAL ””SHOW YOUR CARDSHOW YOUR CARD!!””, 25.000 de unități (hoteluri, restaurante, , 25.000 de unități (hoteluri, restaurante, 

obiectivturistice etc) cu discount-uri între 5 – 50%;obiectivturistice etc) cu discount-uri între 5 – 50%;
Oferta 12: Oferta 12: ÎNTREŢINEREA CURENTĂ A AUTOMOBILULUI ÎNTREŢINEREA CURENTĂ A AUTOMOBILULUI cu discountcu discount;;
Oferta 13: Oferta 13: PERMISUL INTERNAŢIONAL DE CONDUCERE (PIC);PERMISUL INTERNAŢIONAL DE CONDUCERE (PIC);
Oferta 14: CARNETUL DE TRECERE PRIN VAMĂ (CPD;Oferta 14: CARNETUL DE TRECERE PRIN VAMĂ (CPD;
Oferta 15: Oferta 15: CONSULTANŢĂ JURIDICĂ, AUTO ŞI MEDICALĂ;CONSULTANŢĂ JURIDICĂ, AUTO ŞI MEDICALĂ;
Oferta 16: Oferta 16: REDUCERE CU 10% a cotizaţiei anuale de membru ACR vechiREDUCERE CU 10% a cotizaţiei anuale de membru ACR vechi pentru aducerea, pentru aducerea, 

de către acesta, a unui membru ACR nou;de către acesta, a unui membru ACR nou;
Oferta 17: Oferta 17: REDUCERE CU 15% pentru fiecare membru de familie adusREDUCERE CU 15% pentru fiecare membru de familie adus în asociaţie;în asociaţie;
Oferta 18: Oferta 18: PPREŢURI FOARTE AVANTAJOASE ÎN REŢURI FOARTE AVANTAJOASE ÎN BAZA TURISTICĂ ACRBAZA TURISTICĂ ACR: Hotelul Nehoiu, : Hotelul Nehoiu, 

Hotelul Alba IuliA, Hotelul Olăneşti, Motelul de tranzit Arad;Hotelul Alba IuliA, Hotelul Olăneşti, Motelul de tranzit Arad;
Oferta 19: Oferta 19: SERVICII TURISTICESERVICII TURISTICE prin agenţii de voiaj partenere;prin agenţii de voiaj partenere;
Oferta 20: VOUCHER PENTRU MOTORSPORT;Oferta 20: VOUCHER PENTRU MOTORSPORT;
Oferta 21: BANCA DE DATE ŞI INFORMAŢII;Oferta 21: BANCA DE DATE ŞI INFORMAŢII;
Oferta 22: REVISTA „AUTOTURISM” (ON-LINE)Oferta 22: REVISTA „AUTOTURISM” (ON-LINE)
Oferta 23: VOUCHER LA DISPOZIŢIA DIRECTORULUI SUCURSALEI pentru unele beneficii în plus;Oferta 23: VOUCHER LA DISPOZIŢIA DIRECTORULUI SUCURSALEI pentru unele beneficii în plus;
Oferta 24: Oferta 24: VOUCHERUL TINERETULUIVOUCHERUL TINERETULUI: până la 50% reducere la cotizaţie;: până la 50% reducere la cotizaţie;
Oferta 25: Oferta 25: OFERTA PENSIONARULUIOFERTA PENSIONARULUI: reducerea cotizaţiei anuale cu 10%;: reducerea cotizaţiei anuale cu 10%;
Oferta 26: Oferta 26: OFERTA SUPER FIDELITĂŢIIOFERTA SUPER FIDELITĂŢII: la peste 10 ani vechime în asociaţie, reducere cu 10% : la peste 10 ani vechime în asociaţie, reducere cu 10% 

a cotizaţiei anuale;a cotizaţiei anuale;
Oferta 27: CONSULTANTA TURISTICAOferta 27: CONSULTANTA TURISTICA
Oferta 28: EOferta 28: EMITERE MITERE ROVINIETE; ROVINIETE; 
Oferta 29: Oferta 29: PARCARE, GARARE ÎN SPAŢII ACR, PARCARE, GARARE ÎN SPAŢII ACR, UTILIZARE POLIGON pentru perfecţionarea UTILIZARE POLIGON pentru perfecţionarea 

conducerii auto;conducerii auto;
Oferta 30: Oferta 30: PROCURAREA de piese şi echipamente autoPROCURAREA de piese şi echipamente auto la tarife preferenţiale etc.la tarife preferenţiale etc.
Oferta 31: Oferta 31: COMBUSTIBILI AUTO CU DISCOUNTCOMBUSTIBILI AUTO CU DISCOUNT prin MOL România;prin MOL România;
Oferta 32: SERVICII SERVICE PRIN PARTENERI ACR;Oferta 32: SERVICII SERVICE PRIN PARTENERI ACR;
Oferta 33: Oferta 33: După o vechime de doi ani consecutivi ca membru ACR, se adaugă, în plus, următoarele După o vechime de doi ani consecutivi ca membru ACR, se adaugă, în plus, următoarele 

servicii, avantaje şi facilităţi (potrivit categoriei PREMIUM):servicii, avantaje şi facilităţi (potrivit categoriei PREMIUM):
•• ÎÎNCĂ ONCĂ O DEPANARE DEPANARE GRATUITĂGRATUITĂ;;
•• ÎÎNCĂ UN NCĂ UN TRANSPORT TRANSPORT GRATUITGRATUIT;;
•• DISTINCŢIA „CONDUCERE AUTO EXEMPLARĂ”;DISTINCŢIA „CONDUCERE AUTO EXEMPLARĂ”;
•• CREDITARE ÎN CAZ DE INCIDENT AUTO ÎN ROMÂNIA – 300 euro.CREDITARE ÎN CAZ DE INCIDENT AUTO ÎN ROMÂNIA – 300 euro.

Oferta 34: Oferta 34: După o vechime de 5 ani consecutivi ca membru ACR, se adaugă, în plus, După o vechime de 5 ani consecutivi ca membru ACR, se adaugă, în plus, 
următoarele servicii, avantaje şi facilităţi (potrivit categoriei SENIOR):următoarele servicii, avantaje şi facilităţi (potrivit categoriei SENIOR):

•• NNUMĂR NELIMITAT DE UMĂR NELIMITAT DE DEPANĂRI DEPANĂRI GRATUITEGRATUITE;;
•• ÎÎNCĂ UN NCĂ UN TRANSPORT TRANSPORT GRATUITGRATUIT;;
•• AAUTOTURISM LA SCHIMB, ÎN CAZ DE ACCIDENT AUTOUTOTURISM LA SCHIMB, ÎN CAZ DE ACCIDENT AUTO;;
•• CREDITARE ÎN CAZ DE INCIDENT AUTO LA CLUBURILE PARTENERE DINCREDITARE ÎN CAZ DE INCIDENT AUTO LA CLUBURILE PARTENERE DIN

FIA – 500 EURO;FIA – 500 EURO;
•• NUMĂR NELIMITAT DE CONSULTANŢE GRATUITE: JURIDICE, AUTO,NUMĂR NELIMITAT DE CONSULTANŢE GRATUITE: JURIDICE, AUTO,

TURISTICE, MEDICALE, ÎN DOMENIUL AUTOMOBILISMULUITURISTICE, MEDICALE, ÎN DOMENIUL AUTOMOBILISMULUI
Oferta 35: Organizarea de reuniuni de familie sau profesionale în reţeaua de hoteluri ACROferta 35: Organizarea de reuniuni de familie sau profesionale în reţeaua de hoteluri ACR
Oferta 36: Consultanţă în obţinerea „Oferta 36: Consultanţă în obţinerea „Cărţii de Salvare la BordCărţii 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 ] `




