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

În urm` cu 108 ani, Automobil Clu În urm` cu 108 ani, Automobil Clu --
bul Român a organizat prima [coal` debul Român a organizat prima [coal` de
[oferi din România în Bucure[ti.[oferi din România în Bucure[ti.

Deci din anul 1910 [i pân` în pre Deci din anul 1910 [i pân` în pre --
zent, Automobil Clubul Român a pre zent, Automobil Clubul Român a pre --
g`tit milioane de cet`]eni pentru ob]i g`tit milioane de cet`]eni pentru ob]i --
nerea permisului de conducere. În aceinerea permisului de conducere. În acei
ani chiar echipa de examinare includeaani chiar echipa de examinare includea
[i un reprezentant al asocia]iei noastre.[i un reprezentant al asocia]iei noastre.

„Tr`sura f`r` cai“, cum era numit„Tr`sura f`r` cai“, cum era numit
auto mobilul, la începutul secolului XX,auto mobilul, la începutul secolului XX,
iat`, devenea un mijloc civilizat [i orga iat`, devenea un mijloc civilizat [i orga --
nizat dup` reguli.nizat dup` reguli.

Dac` ar fi s` rememor`m numeleDac` ar fi s` rememor`m numele
perso na jelor ilustre ale vremii putemperso na jelor ilustre ale vremii putem
numi membrii Familiei Regale a Româ numi membrii Familiei Regale a Româ --
niei [i scriitori re numi]i (George Co[ niei [i scriitori re numi]i (George Co[ --
buc, Ioan Slavici, I.L. Caragiale, Octa buc, Ioan Slavici, I.L. Caragiale, Octa --
vian Goga, Liviu Rebreanu, etc) care auvian Goga, Liviu Rebreanu, etc) care au
fost elevi [i sus]in`tori ai „{colii ofi fost elevi [i sus]in`tori ai „{colii ofi --
ciale de conduc`tori de automobile“ aciale de conduc`tori de automobile“ a
Automobil Clubului Român.Automobil Clubului Român.

Nu încerc s` citez personalit`]ileNu încerc s` citez personalit`]ile
vie]ii so ciale din România din ultimiivie]ii so ciale din România din ultimii
50 de ani, care au absolvit cursurile50 de ani, care au absolvit cursurile
„{colii de [oferi a ACR“, deoarece„{colii de [oferi a ACR“, deoarece
num`rul lor este foarte mare [i sigurnum`rul lor este foarte mare [i sigur
voi uita pe cineva. voi uita pe cineva. 

Pân` în anul 1990 exista în RomâniaPân` în anul 1990 exista în România
dou` mari [coli de [oferi: una pe lâng`dou` mari [coli de [oferi: una pe lâng`
prim`rii [i alta pe lâng` ACR, ambeleprim`rii [i alta pe lâng` ACR, ambele
pentru accesul cet`]enilor.pentru accesul cet`]enilor.

Au ap`rut ulterior sute de [coli deAu ap`rut ulterior sute de [coli de

[oferi, dar [colile de [oferi ale ACR, din[oferi, dar [colile de [oferi ale ACR, din
multe jude]e au în dotare automobilemulte jude]e au în dotare automobile
performante, s`li de instruire [i poli performante, s`li de instruire [i poli --
goane auto în care cursan]ii pot exersagoane auto în care cursan]ii pot exersa
manevre deosebite (par care, oprire înmanevre deosebite (par care, oprire în
pant`, slalom, etc).pant`, slalom, etc).

Dac` analiz`m reu[itele la exameneDac` analiz`m reu[itele la examene
putem observa c` promovabilitatea seputem observa c` promovabilitatea se
ridic` la 80–85% din cursan]i.ridic` la 80–85% din cursan]i.

Acest am`nunt, foarte interesant înAcest am`nunt, foarte interesant în
bi lan ]ul de timp [i financiar al cursan bi lan ]ul de timp [i financiar al cursan --
]ilor, iat` a fost observat de membrii]ilor, iat` a fost observat de membrii
ACR care [i-au adus copiii [i rudele laACR care [i-au adus copiii [i rudele la
[colile de [oferi ACR![colile de [oferi ACR!

De fapt, speciali[tii ACR, instructoriiDe fapt, speciali[tii ACR, instructorii
pentru practic` [i profesorii de legis pentru practic` [i profesorii de legis --
la]ie î[i doresc ca numele actual alla]ie î[i doresc ca numele actual al
[colilor de [oferi – ACR s` se ridice la[colilor de [oferi – ACR s` se ridice la
renumele „{colii oficiale de condu renumele „{colii oficiale de condu --
c`tori de automobile“ înfiin]ate în anulc`tori de automobile“ înfiin]ate în anul
1910.1910.

Automobil Clubul Român, asocia]iaAutomobil Clubul Român, asocia]ia
auto mo bili[tilor din România, care înauto mo bili[tilor din România, care în
acest an a împlinit 114 ani de existen]`acest an a împlinit 114 ani de existen]`
î[i respect` „BLAZONUL“ secular în So î[i respect` „BLAZONUL“ secular în So --
cietatea Româ neas c`.cietatea Româ neas c`.

{oferi preg`ti]i, disciplina]i în trafic [i{oferi preg`ti]i, disciplina]i în trafic [i
responsabili în circula]ia rutier`!responsabili în circula]ia rutier`!

CONSTANTIN NICULESCUCONSTANTIN NICULESCU
Pre[edintele Pre[edintele 

Automobil Clubului RomânAutomobil Clubului Român

RENA{TEREA RENA{TEREA 
{COLII DE {OFERI {COLII DE {OFERI 
A ACRA ACR



Ast`zi, circula]ia rutier`
con tinu` s` fie un fenomen
tot mai complex, în România,
dominat de cre[terea con -
tinu` a parcului na]ional auto
care num`r` peste 7 milioane
de autovehicule, precum [i de
sporirea, într-o dinamic` sem -
nificativ`, an de an, a num` -
rului de posesori de permise
de conducere auto. Dac`
pân` în anul 1989 în Româ -
nia circulau pe arterele de
circula]ie pân` la un milion
de autovehicule, ast`zi num` -
rul lor a crescut la aproape 8
milioane de exemplare, la
cele 17 milioane de cet`]eni
care mai tr`iesc în ]ar`. Va -
lorile traficului rutier este in -

fluen]at, în mod negativ, de
dezvoltarea lent` a re]elei de
drumuri na]ionale, necorelat`

cu evolu]ia rapid` a parcului
na]ional de vehicule.

În ]ara noastr` dispunem,
în prezent, de numai 747 km
de autostr`zi, [i acestea f`r`
continuitate [i divizate pe mai
multe sectoare de drumuri
na]ionale. În ultimii ani nu s-a
construit nici un km de auto -
strad`, România ob]inând
con traperforman]a unei ]`ri
cu cei mai pu]ini km de auto -
str`zi din Europa, precum [i
de singura ]ar` care mai
de]ine drumuri na]ionale
acoperite de p`mânt. Aceste
date vin în conflict cu via]a
real`, care pune în lumin` –
potrivit statisticilor oficiale –
c` transportul comun de

competi]ie FIA
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pasageri se realizeaz`, în
propor]ie de 80%, cu mij -

loace auto, iar transportul de
m`rfuri în propor]ie de 60%,
de[i românii continu` s` de -
p` [easc` valorile europene în
deplas`rile lor zilnice, prin
mersul pe jos sau cu tran -
sportul în comun. Este semni -
ficativ [i faptul c` se men]ine
înc` relativ ridicat procentul
vehiculelor neconforme din
punct de vedere al securit`]ii
rutiere, de aproape 40%,
având o vechime de peste 15
ani, a[a cum rezult` din pon -
derea celor prezentate în ulti -
mii ani, la Inspec]ia Tehnic`
Periodic`. Aceste valori de
trafic rutier men]ionate con -
stituie, fiecare în dimensi unea
sa specific`, un factor de risc
în men]inerea Româ niei la
„rangul” de prim loc în Euro -
pa la num`rul de decese ru -
tiere: 98 de persoane de ce -
date la un milion de lo cuitori,
fa]` de media din Uniunea
European` de 49 persoane
decedate/milion de locuitori.

Potrivit statisticilor oficiale,
pietonii reprezint` categoria

cea mai expus` accidentului
rutier, iar în România bicicli[ -
tii se structureaz`, în acest
context, ca o categorie aparte
în ]ara noastr`, evalua t`, în
anii anteriori, la un nu m`r de
aproape 200 de bici clete la
1000 de locuitori, aproximativ
5% dintre români utilizând

acest mijloc, dintre care
majoritatea fiind copii. Peste
40% din accidentele rutiere
grave, la nivelul multi anual,
au fost produse în [osea, care
constituie spa]iul principal de
exercitare a liber t`]ii de
mi[care a omului mo dern,
atât ca pietoni, cât [i ca
posesori ai unui mijloc de
transport.

Ace[ti vectori ai societ`]ii
moderne au constituit [i con -
tinu` s` reprezinte motiva]ia
esen]ial` a preocup`rii Auto -
mobil Clubului Român pentru
dezvoltarea activit`]ii de edu -
ca]ie rutier` în rândul copiilor.
Au fost organizate, astfel,
com peti]ii jude]ene [i inter -
jude]ene cu copii cu vârste
între 10 – 12 ani, precum [i
faze na]ionale care au dat
posibilitate Automobil Clubu -
lui Român s` procedeze la
selec]ia, în ultimii trei ani, a
echipajelor de copii de 10 –
12 ani care s` reprezinte
Ro mânia la Campionatul

Ü

Ü

competi]ie FIA
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Euro pean de Educa]ie
Rutier`, organizat anual

de Federa]ia Interna]ional` a
Automobi lului în Cehia
(2016), Albania (2017) [i,
respectiv, în 2018 în Ungaria.
Este semnificativ de men]io -
nat c` în perioada 6–9
septembrie 2018 Auto mobil
Clubul Român a fost prezent,
la Budapesta, la Cam  pionatul
European de Educa]ie Rutier`
– edi]ia 2018, cu o echip` de
elevi (B` r`scu Maia Maria [i
Dovînceanu Alexan dru Con -

stantin – Târgovi[te - [i Io -
na[cu Miruna [i Gervescu
Alexandru – Gala]i)) înso]it`
de profesorii – instructori
Marinescu Susana [i Stase
Adrian de la [coala General`
„Coresi” din Târgovi[te [i,
respectiv [coala General` nr.
29 din Gala]i, ca urmare a
situ`rii acestora pe locurile 1
[i 2 la faza pe ]ar` a Con -
cursului Na]ional de Educa]ie
Rutier` – 2018. Echipajul ACR
a ocupat locul IV în clasa -
mentul final al celor 24 de

cluburi na]ionale din ]`rile
europene participante, într-o
puternic` confruntare valoric`
cu echipaje din ]`ri europene
cu tradi]ii îndelungate în pro -
movarea conceptului de edu -
ca]ie rutier` în rândul co piilor,
precum [i cu prezen]e multi -
anuale la Campionatul Euro -
pean de Educa]ie Rutier`
organizat de Federa]ia Inter -
na]ional` a Automobilului.

Ilie GABRAIlie GABRA n
Alin DROSUAlin DROSU n

Ü

competi]ie FIA
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ACR avantaje

Odat` cu intrarea României în Uniunea
European`, la 1 ianuarie 2007, s-au dez -
voltat nu numai posibilit`]ile de mobilitate
ale oamenilor, cât, mai ales ideile [i con -
ceptele acesora de c`l`torie. Turismul auto -
mobilistic interna]ional a devenit nu doar o
pl`cere pentru oameni ci [i un bussines de
care beneficiaz` ]`rile care au dezvoltat [i o
infrastructur` corespunz`toare.

Din p`cate, la aproape 12 ani de la ade -
rarea României la Uniunea European`,
condi]iile de trafic din ]ara noastr` se afl`
cam la acela[i nivel de atunci. Nu exist`
condi]ii specifice pentru atragerea de turi[ti,
[i aici ne referim în special la starea dru -
murilor, la circula]ia rutier`. Baza material` a
turismului românesc este înc` îmb`trânit` [i
cu servicii standardizate în alt` epoc`. Re -
mar c`m, totu[i, c` guvernan]ii no[tri stabi -
lesc taxe de autostr`zi înainte de a fi con -
struite, ca [i cum carul trebuie s` stea
înaintea boilor.

În aceste condi]ii, Automobil Clubul Ro -
mân a pus la punct o asisten]` rutier` de
excep]ie în ceea ce prive[te operativitatea [i

calitatea acesteia. Nu exist`, din acest punct
de vedere, nici o diferen]` între ACR [i ce -
lelalte cluburi automobilistice perfor mante
din Europa. 

Centrala de Alarm` [i Infor ma]ii st` la dis -
pozi]ia membrilor non-stop, acoperind toate
solicit`rile acestora, oriunde s-ar afla. Nu
degeaba ACR este lider al asisten]ei rutiere
din România, având cea mai lon ge viv` [i
performant` re]ea de Asisten]` Tehnic` [i
Ajutor Rutier. Multe SRL-uri au încercat s`
practice aceast` activitate specific` ACR, dar,

f`r` experien]`, r`bdare,
inves ti]ii [i, mai ales, dra -
goste de auto mobil, au
ie[it ra pid de pe pia]a de
profil. 

Automobil Clubul Ro -
mân, membru al Federa]iei
In terna]ionale a Automo -
bilului înc` de la înfiin]area
acesteia, desf`[oar` o acti -
vitate interna]ional` sus ]i -
nut` pe linia promov`rii tu -
rismului automo bi lis tic, cel
mai recent parteneriat fiind
cu clubul omolog din Bul -
garia (UAB), care, pe baz`
de recipro citate, pun la

C a r n e t u l  d e  m e m b r u  A C RC a r n e t u l  d e  m e m b r u  A C R
-  o  rea l`  as igurare --  o  rea l`  as igurare -

Ü
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dispozi]ia membrilor carduri de reducere
la combustibili atât pe teritoriul Ro mâ -

niei cât [i al Bulgariei.
Este bine de reamintit c` ACR a înfiin]at

prima [coal` de [oferi din România, cu mai
mult de 100 de ani în urm`, având de par -
tea ei, nu doar avantajul seriozit`]ii perso -
nalului [i calitatea preg`tirii ci [i prestigiul
câ[tigat de-a lungul existen]ei sale. 

A[a se face c`, [coala de [oferi ACR are cel
mai ridicat procent de promovabilitate [i
constituie o garan]ie în evitarea accidentelor
dup` ob]inerea permisului de c`tre elevi.

De asemenea, membrii ACR se bucur` de

programul interna]ional ”Show Your Card!”,
oferind o larg` gam` de beneficii, în cele
mai variate domenii: restaurante [i hoteluri,
muzee, parcuri de distrac]ie, obiective tu -
ristice [i istorice, rent a car, magazine, etc.

În ultimii ani, activitatea turistic` a ACR a
c`p`tat o nou` dimensiune. Au fost stabilite
protocolae de parteneriat cu agen]ii de tu -
rism pentru pachetele de oferte turistice
pentru principalele zone de atrac]ie turistic`
din lume. 

De asemenea, consem n`m num`rul în -
sem nat de hoteluri din toate jude]ele care
ofer` discount-uri de 5 – 20% la cazare

pentru mem brii ACR.
Totodat`,   Automobil

Clu bul Român dispune de
spa]ii de cazare proprii
pentru membrii s`i: ”Cen -
trul de instruire [i perfec -
]ionarea manage men tului
ACR” - Nehoiu, Alba Iulia,
B`ile Ol`ne[ti [i Arad.

Orizontul de a[tept`ri
ale membrilor no[tri [i-a
g`sit un ecou în noile poli]e
de asisten]` rutier`, care
reprezint` un docu ment
unic, complex, pragmatic [i
unitar în multitudinea de
beneficii, avantaje [i fa -
cilit`]i oferite de ACR.

Florin JUMUG~ n

Ü
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electrickar t ing  

În existen]a sa de peste
100 de ani, ACR a fost
promotorul ac]iunilor în
automobilism începând cu
primele reguli de circula]ie
rutier` din România, pri -
mele competi]ii sportive în
automobilsm [i prima [coa -
l` de [oferi pân` la sus]ine -
rea drepturilor automobili[ -
tilor [i siguran]ei acestora în
trafic. 

Dincolo de ac]iunile dede
advocacy,advocacy, sus]inerea viito -
rului automobilismului în
România s-a amplificat anul
trecut prin crearea Comisiei
de Autovehicule Electrice [i
Energii Alterna tive. Rolul
comisiei în dez vol tarea au -
to mobilismului electric are
mai multe di rec]ii. Una din -
tre direc]ii este sprijinirea
motorsoportului electric prin
competi]ii dedicate, a[a
cum este com peti]ia de kar -

turi electrice care a luat, în
acest an, un avânt sem ni -
ficativ. Astfel, România devi -
ne prima ]ar` din lume care
desf`[oar`, în premier`, o
competi]ie de Circuit stradal
pentru karturi electrice.

Pe data de
19 august, în
Bucure[ti pe
Ca  lea Victoriei,
Automobil Clu -
bul Român a
or ganizat, în co -
laborare cu Clu -
bul de Karting
Bucure[ti, Su -
per Cupa Ro -
mâ niei la kar -
ting electric
pen   tru copii. 

La vârste cu prin se între 5
[i 12 ani, mi cu]ii pilo]i au
con curat în ca drul unei pro -
be de cir cuit stradal vitez`.

Circuitul pe care  s-au în -
trecut copiii a fost special
ame najat în jurul unor o -
biec  tive im portante din Bu -
cure[ti: Pa latul Regal, Sala
Palatului [i Muzeul Na]ional
de Art`. 

Au participat 25 de karturi,
pe grupe dedicate fiec`rei
categorii: PicoWatt 4-6 ani,
NanoWatt 6-8 ani, Micro -
Watt 8-10 ani, MiniWatt 10-
12 ani. Micu]ii pilo]i s-au
descur cat de minune la
volan, mâ nuind cu dexte ri -
tate kar tu rile pe [osea unde,
la fi nalul unei curse

SUPERCUPA ROMÂNIEISUPERCUPA ROMÂNIEI
LA KARTING ELECTRICLA KARTING ELECTRIC

Ü
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spec tacu loase, au fost
a[tepta]i cu premii [i cupe.
Clubul de Karting Bucure[ti
(CKB) desf`[oar`, pe tot
parcursul acestui an, com -
peti]ii de karting electric.

Competi]ia de Karting
electric reprezint` o viziune
pentru viitorul motorspor -
tului românesc [i european
având ca scop [i cre[terea
interesului asupra acestui
tip de autovehicule, dar [i
promovarea energiei cu rate
[i a sustenabilit`]ii. 

To]i cei implica]i în indus -
tria  auto mo bilismului, mai
ales [o ferii, sunt interesa]i
de competi]iile motorsport,
de oarece acestea sunt vârful
competen]elor tehnice ale
automobilismului . 

În anul urm`tor se va da
un nou start al compe]iilor
pentru automobilele elec -
trice, sub egida Automobil
Clubul Roman, asocia]ia
având rolul de Autoritate
Sportiv` Na]ional` recunos -
cut` de FIA. 

O alt` direc]ie a organi -
za]iei se îndreapt` c`tre

sprijinirea noilor proprietari
de autovehicule electrice
pentru care ACR dezvolt`, în
continuare, pachete de asis -
ten]` rutier` specializat` [i
dedicat`, cât [i un program
de testare a automobilelor
electrice  pentru a informa
co  rect [i obiectiv despre
com peten]ele tehnice  [i
viabilitate. 

Nu în ultimul rând, ACR
poart` discu]ii frecvente cu
dezvoltatorii în infrastructura
sta]iilor de înc`rcare, in fra -
stuctur` care, în momentul
de fa]`, are o dinamic`
asem`n`toare parcului auto
electric. Rolul ACR într-o
industrie auto electric` în

dezvoltare este [i de a sem -
nala [i corecta disfunc]iona -
lit`]ile acestei noi ramuri. 

Speciali[tii ACR în sigu -
ran]a rutier` testeaz` noile
ele men te tehnice specifice
ve hi culelor electrice, luând
în calcul [i raport`rile par te -
ne rilor de la EuroNCAP.

O industrie auto respon -
sa bil` fa]` de mediul în -
conjur`tor este, cu sigu -
ran]`, un element f`r` de
care nu putem evolua corect
[i s` asigur`m un viitor
sustenabil copiilor no[tri \n
orizontul speran]ei \n acest
domeniu.

Mihai }U}U n

Ü

electrickar t ing
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beneficii membri

CE ESTE CE ESTE ““ Show your  Card!Show your  Card! ”” ? ? 

Show your Card!Show your Card! este un program inter -
na]ional, destinat exclusiv membrilor clu -
burilor automobilistice, oferind o larg` ga m`
de beneficii, în cele mai variate domenii:
restaurante [i hoteluri, muzee, parcuri de
dis trac]ie, obiective turistice [i istorice,
inchirieri de autovehicule, ma gazine, etc.  

CUM {I UNDE PUTE}I BENEFICIACUM {I UNDE PUTE}I BENEFICIA
DE PROGRAMUL DE PROGRAMUL 

„„ Show your  Card!Show your  Card! ”?”?
R`spunsul la aceast` întrebare este foarte

simplu: prin simpla prezentare a carnetului
de membru ACR, ave]i acces nelimitat la
toate avantajele programului, atât pe
teritoriul României, cât [i în afara grani]elor,
în cele peste 25.000 de hoteluri, resta -
urante, magazine, muzee [i mul]i al]i

parteneri Show your Card!Show your Card! din Europa, dar
[i de pe alte continente.

CE TIPURI DE AVANTAJE CE TIPURI DE AVANTAJE 
V~ OFER~ PROGRAMUL V~ OFER~ PROGRAMUL 
““ Show your  Card!Show your  Card! ”?”?

Beneficiile SyCSyC! pot consta în reduceri
procentuale de pân` la 50% sau de servicii
suplimentare, gratuit`]i, etc.

Mai multe informa]ii despre programul de
avantaje [i facilit`]i pentru membrii ACR
pute]i g`si pe paginile de internet
www.acr . rowww.acr . ro [i www.showyourcard.euwww.showyourcard.eu.

Al`tura]i-v` celor peste 100 milioane de
membrii ai cluburilor automobilistice din
întreaga lume pentru care ”Show yourShow your
Card!Card!” înseamn` de mult` vreme produse
[i servicii la cele mai înalte standarde cu
minimum de cheltuial`!

Programul Mondial de discount-uriProgramul Mondial de discount-uri
”” Show your Card!Show your Card! ””
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Orice c`l`torie în Japonia trebuie atent
planificat`, mai ales c` în aceast` ]ar` regulile
sunt mult diferite fa]` de cele din România. 

În Japonia se circul` pe partea stâng` a dru -
mului, iar permi sele euro pene nu sunt
valabile.

Pentru a putea con duce un automobil în
Japonia, ave]i nevoie de un Permis Inter na -
]ional de Conduce re. Acesta vi se poate
elibera de c`tre orice sucursala a Auto mobil
Clubului Român.

Trebuie s` [ti]i c` un per mis international de
condu cere pentru Japonia este eli berat în
conformitate cu pre vederile Conven]iei de la
Ge neva asupra Circula]iei Ru tie re din 1949,
aceste detalii fiind men]ionate [i pe web site-
ul Ministerului Afa cerilor Externe  la  adresa
(https://www.mae.ro/travel-conditions/3712)

În plus, dup` cum specific` [i Ministerul
Afacerilor Exter ne, „În Japonia sunt re „În Japonia sunt re --
cunoscute doar permisele de conducerecunoscute doar permisele de conducere
interna]io nale e liberate pe baza Con interna]io nale e liberate pe baza Con --
ven]iei de la Geneva asupra Circu la ]ieiven]iei de la Geneva asupra Circu la ]iei
Rutiere din 1949 (pentru mai multeRutiere din 1949 (pentru mai multe
detalii v` rug`m contacta]i Automobildetalii v` rug`m contacta]i Automobil
Clu bul Român).”Clu bul Român).”

A[adar, pentru c`l`toria în Japonia ave]i
nevoie de un Permis Interna]ional de Con -
ducere. Pentru alte informa]ii, v` rug`m s`
contacta]i una dintre sucursalele ACR.

Iat` care sunt principalele reguli de circula]ie
atunci când v` deplasa]i în Japonia având un
permis interna ]ional de conducere:

ll Circula]ia autoCircula]ia auto
În Japonia se circul` pe partea stâng` a

drumului.

ll Starea drumurilorStarea drumurilor
Starea general` a dru murilor [i infrastructurii

este foarte bun`.

ll Centura de siguran]`Centura de siguran]`
Utilizarea centurii de siguran]` este

obligatorie atât de c`tre conduc`torul auto cât
[i de catre pasagerul situat pe scaunul din fa]`.
Copiii având vârsta sub [ase ani trebuie
a[eza]i pe scaune special des tinate lor.

ll Limitele de vitez` admise Limitele de vitez` admise 

40 km/or` în ora[ [i 80 km/or` pe auto -
strad`.

ll ParcareaParcarea
Se face numai în locuri special amenajate.
Conducerea sub influen]a alcoolului este

strict interzis`, indiferent de nivelul con cen -
tra]iei de alcool. În c`lc`rile minore ale re gu -
lilor de trafic sunt penalizate cu amenzi ce
trebuie pl`tite în termen de 7 zile.

Indiferent de gravitatea accidentului rutier,
persoana implicat` trebuie s` acorde imediat
primul ajutor victimei [i s` anun]e cel mai
apropiat post de poli]ie. 

În Japonia, conduc`torii auto trebuie s` aib`
încheiat`, în mod obligatoriu, o asigurare de
r`spundere civil`.

Aten]ie: [i în caz de accident rutier,Aten]ie: [i în caz de accident rutier,
autorit`]ile solicit` prezentarea unuiautorit`]ile solicit` prezentarea unui
Permis Interna]ional de Conducere.Permis Interna]ional de Conducere.

PERMIS INTERNA}IONAL PERMIS INTERNA}IONAL 
DE CONDUCERE ÎN JAPONIADE CONDUCERE ÎN JAPONIA

document interna]ional
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ACRtur i sm

Tot timpul sunte]i
pe drum, c`tre servi -
ciu, cump`r`turi, [coa -
l`, p`rin]i etc. Dar
dintre toate aceste
drumuri cea mai
a[teptat` c` l`torie
este cea de vacan]`.

Suntem al`turi de
Membrii ACR [i cei -
lal ]i automobili[ti în
momentele dificile din
timpul c l̀̀ toriei cu auto -
 mo bilul dar nu nu -
mai, le suntem al` turi
[i când î[i pla nific` c` -
l`toria, [i [tim c` pen -
tru plecarea în vacan -
]` ace[tia î[i fac pla -
nul dinainte, unde mer g,
care sunt cos tu rile,
de unde î[i cum p`r`
sejurul pentru o
#experintadeneuitat.

De aceea, pentru
Membrii ACR am c`u -
tat, testat [i am g`sit
un partener de încre -
dere, Paralela 45, cu
care am semnat un
parteneriat în bene -
ficiul Membrilor ACR.

De ast`zi, primi]i
Extra re ducere de
5% la toate pache -
tele de vacan]`, ca -
z`ri, biletele de avion
[i toate celelalte ser -
vicii pe care a gen]ia
de turism le poate
oferi, exclusiv pentru
Membrii ACR.

R`mâne]i aproape de infor m`rile ACR [i de
Paralela 45 pentru sejururi exclusive, cre a te
pen tru Membrii ACR de organiza]ii 100%
române[ti.

La înscrierea în club a]i in trat în familia ACR
[i, ca într-o mare familie, v` oferim tot ce-i mai
bun!

Accesa] i  s i te-u l  Accesa] i  s i te-u l  www.para le la45. rowww.para le la45. ro
s i  a lege] i -v`  se juru l !s i  a lege] i -v`  se juru l !

Par tener ia t  100% românescPar tener ia t  100% românesc
în an de centenarîn an de centenar
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Prima personalitate emblematic` a
Automobil Clubului Român a fost Prin]ul
George Valentin Bibescu. El a ”pilotat” pe un
traseu lung automobilismul românesc,
începând cu 22 iulie 1901 când a sosit în
România, cu primul s`u automobil, pe ruta
Geneva – Bucure[ti, timp de 73 de ore, pe
distan]a de 1827 km. La acest prim [i unic
record românesc s-a ad`ugat al doilea re -
cord unic românesc, la 5 aprilie 1904, când
George Valentin Bibescu a devenit fon -
datorul [i primul Pre[edinte al Auto mobil
Clubului Român, asocia]ie pe care a condus-
o timp de dou` decenii (1904 – 1924). Iar
al treilea record au tomobilistic a fost realizat
tot de George Valentin Bibescu, în anul
1928, la volanul unui automobil inscri p ]io -
nat pe ambele laturi ale caroseriei ”Au -
tomobil Clubul Român”, înso]it de doi
mecanici auto expe rimenta]i care l-au pre -
g`tit în mod special pentru condi]iile de -
[ertice, de clim`, de z` pezi [i nisipuri
mi[c`toare.

Performan]a automobilistic` româneasc`
era considerat`, la vremea aceea, ca

imposibil`, mai ales pentru europeni. 
Surprizele [i provoc`rile nu au lipsit:

recuperarea automobilului c`zut într-un lac
unde mi[unau crocodili; confruntarea cu fia -
rele p`durilor, cu ploile toren]iale [i
nisipurile junglei, care au obligat la
procurarea unui autoturism mai performant
(”Packhard” cu motor puternic în 8 cilindri
în linie, de 90 C.P. etc) pentru traversarea
lacului Ciad, a Nigeriei, a Algeriei [i marilor
întinderi ale Saharei. 

În dunele încinse de soare, ro]ile auto mo -
bilului se afundau pân` la butuc, solicitând
echipajului s` a[tearn` covoare de iut` sau
scânduri, iar noaptea s`-l mute dintr-un loc
în altul pentru a nu fi îngropat în nisipurile
mi[c`toare. Dup` traversarea Spaniei [i
Mun]ilor Pirinei, echipajul a ajuns la Paris,
unde automobilul [i fotografiile pilo]ilor [i
expedi]ionarilor ro mâni au fost prezentate
la Champs Elysee, precum [i în conferin]a
de pres`, cu interviuri de larg` audien]`.

Alexandru VASILE n

90 DE ANI DE LA PRIMA TRAVERSARE90 DE ANI DE LA PRIMA TRAVERSARE
A AFRICII DE C~TRE AUTOMOBILI{TIIA AFRICII DE C~TRE AUTOMOBILI{TII

ROMÂNI CONDU{I ROMÂNI CONDU{I 
DE GEORGE VALENTIN BIBESCU,DE GEORGE VALENTIN BIBESCU,

PRE{EDINTELE FONDATOR AL ACRPRE{EDINTELE FONDATOR AL ACR

Primul automobil din România achizi]ionat Primul automobil din România achizi]ionat 
de prin]ul G.V. Bibescu - 1901de prin]ul G.V. Bibescu - 1901

Echipajul Bibescu preg`tind traversarea AfriciiEchipajul Bibescu preg`tind traversarea Africii
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PESTE NOU~ DECENII  PESTE NOU~ DECENII  
DE LA CURSA AUTO ”FELEAC”DE LA CURSA AUTO ”FELEAC”

Traseele automobilismului
sportiv de factur` european`
din România, în organizarea
Automobil Clubului Român,
au cunoscut perioadele lor de
glorie începând cu perioada
interbelic`. Cu aur` de le -
gend` [i-au definit virtu]ile
vitezelor, mult gustate de
spec tatori, în celebrul Cam -
pionat de Vitez` în Coast`,
care au cuprins Cursa Felea -
cului, Cursa de Coast` Poiana
Bra[ov, Cursele de Coast` Si -
naia, precum [i cursele ”Hula
Media[ului”, ”Hula Bradului
din zona Sibiului, Coasta
de la P`ltini[ [i altele cu
preponderen]` din Tran -
sil vania. 

Aceste curse s-au
struc turat în confor mi -
tate cu principiile mo -
derne ale spor tului auto -
mobilistic. 

Prima curs` care [i-a
etalat aceste principii,
atât ca dificultate de
traseu, cât [i ca mare au -
dien]` a concuren]ilor a
a fost Cursa din ”Dealul

Feleacului”, care [i-a cucerit
locul în Cam pionatul Eu ro -
pean de Munte al Europei cu
probe speciale de turism auto
[i de raliuri, începând cu anul
1930. 

Deceniul de aur al automo -
bi lismului sportiv românesc
(1930 – 1940) îl dator`m
per forman]elor înalte ob]i -
nute de fo[ti mari pilo]i de
talie european`: Jean Calcia -
nu, Petre Cristea, Alexe de
Vassal, {tefan Bodnareco,
Alexandru Frim, T.  Mani ca -
tide, V. Abrudan, V. }ân]` -

reanu, mul]i din ace[tia mo -
der ni zându-[i ma[inile de
curs` în loca]iile tehnice ale
ACR. 

În acest timp istoric s-au
lansat cursele de coast` de la
Sinaia, Predeal, Daia, Feleac,
precum [i cursele de vitez`
de la Bra[ov, Cluj [i Bucure[ti,
sub patronajul unui împ`timit
al automobilismului din Tran -
sil vania, fostul titular al guver -
nului din acea vreme: doctor
Petru Groza.

În anul 1972 cursa de la
Feleac a înregistrat o partici -
pa re interna]ional` deosebit`,
prin prezen]a gloriei auto mo -
bilismului german G. Schus -
ter, cu BMW Alpina de 3 litri,
care a realizat un timp de
3’15”4. În anul 1973 a fost
organizat` ultima edi]ie a
Cursei de Coast` ”Feleac”, cu
participarea unor pilo]i cele -
bri: germanul Hans Von
Stuck, italianul Steffan Buona -
pace, clujeanul Lauren]iu
Borbely, cu cel mai bun timp
ob]inut de un pilot român la
vremea respectiv`.

Este demn de men -
]ionat c`, la Cluj-Na -
poca, dup` re întregirea
]`rii prin Marea Unire
de la 1918, a luat fiin]`,
în 1921, prima filial`
regio nal` a Automobil
Clubului Român, în scri -
in du-se astfel prin tre
primele 10 clu buri auto
din Europa [i prin tre
primele 14 cluburi auto
din \n treaga lume.

Dorin PRUNDU{ n

rememberACR
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utiles fa tur i

Anotimpul rece se apropie cu pa[iAnotimpul rece se apropie cu pa[i
repezi. De aceea este bine de [tiut c`, unrepezi. De aceea este bine de [tiut c`, un
carosabil alunecos, acoperit de mâzg`,carosabil alunecos, acoperit de mâzg`,
ghea]` sau polei reprezint` o provocareghea]` sau polei reprezint` o provocare
pentru to]i conduc`torii auto, indiferentpentru to]i conduc`torii auto, indiferent
de experien]a pe care ace[tia o posed`.de experien]a pe care ace[tia o posed`.

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

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

Conform rezolu]iei ONU privind „Decada
Mon dial` a Siguran]ei Rutiere 2011 – 2020”,
to]i participan]ii la traficul rutier sunt solicita]i
la o responsabilitate maxim` în respectarea
tu  tu ror regulilor de circula]ie pe drumurile
publice, precum [i verificarea, din punct de
vedere tehnic a autoturismului înainte de
c`l`torie. De aceea, înainte de efectuarea ITP,
trebuie f` cut` o verificare tehnic` general` a
autoturis mului.

Automobil Clubul Român ofer` membrilor
s`i posibilitatea efectu`rii ITP a automobilului
personal la tarife foarte avantajoase, în loca]ii

moderne proprii sau în sistem Partener ACR.
Pentru a putea prezenta autoturismul în ve -
derea efectu`rii unei inspec]ii tehnice perio -
dice trebuie s` fie prezentate, în original, certi -
fi catul de înmatriculare, cartea de identitate a
vehiculului, asigurarea obligatorie RCA valabil`
[i cartea de identitate a persoanei care duce
ma[ina la inspec]ie. Dac` sunte]i surprin[i în
trafic cu inspec]ia tehnic` periodic` expirat`
poli]istul v` va re]ine talonul [i pl`cu]ele cu
numerele de înmatriculare, v` va da amend`
[i o dovad`, dar f`r` drept de circula]ie.

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

Pentru informa]ii suplimentare privind
condi]iile efectu`rii ITP, pute]i contacta
Sucursalele [i Agen]iile Jude]ene ACR sau la
tel. 021/317.82.51, e-mail organizare@acr.ro.

Florin JUMUG~ n

I n s p e c ] i a  T e h n i c `  P e r i o d i c `  I n s p e c ] i a  T e h n i c `  P e r i o d i c `  
l a  A C Rl a  A C R

Sta]ia ITP ACR Prahova
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Calendarul sportiv al Auto -
mobil Clubului Român, auto -
ri tatea sportiv` na]ional` a
Fe  dera]iei Interna]ionale a
Automobilului (FIA), a cu -
prins, ca în fiecare an în luna
august (în perioada16 – 18),
desf`[urarea Sibiu Rally Ro -
mania.

Competi]ia a transformat
ora[ul într-un festival de -
dicat ma[inilor clasice [i de
compe ti]ie, iar de anul
acesta [i al automobilelor
electrice.

Spectacolul de la Sibiu a
început cu startul festiv din
Pia]a Mare [i a continuat
apoi pe probele speciale din
P`l tini[, programate vineri [i
sâmb`t`.

La categoria Speed Challen -
ge, dedicat` exclusiv ma[ini -
lor de competi]ie, s-au înscris
10 echipaje, iar cea mai v e -
che ma[in` de curse a fost un
Renault 5 Alpine Turbo din
1983.

Echipajele înscrise la cate -
goria Speed Challenge s-au
întrecut pe trei probe speciale
în regiunea P`ltini[ – C`lu -
g`ru, P`ltini[ [i V`lari, progra -

mate vineri [i sâmb`t`. Costel
C`[uneanu [i Valentin Hard
copilotul s`u cu Skoda Fabia
R5, au câ[tigat prima special`,
dup` care Alexandru Barbu [i
Marc Banca (Mitsubishi Evo
VII) s-au impus pe urm`toa -

rele dou` asigurându-[i astfel
victoria la chiar prima partici -
pare în aceast` competi]ie.

Costel C`[uneanu, a termi -
nat competi]ia de la Sibiu pe
locul secund, iar C`t`lin Bu -
cur [i Crina Bucur (Mitsubishi
Evo 6.5) au urcat pe ultima
treapt` a podiumului.

La categoria C2, dedicat`
ma[inilor cu trac]iune pe
dou` ro]i, s-a impus Alex Filip
care a f`cut echipaj cu jur -

nalista Dana P`un. Pe doi s-a
clasat juniorul Alexandru Ca -
zacu (Skoda Fabia), cel mai
tân`r pilot din competi]ie, iar
pe trei Claudiu Daniel Popa
(Opel Kadett E GSi). Echipajul
Adrian Baciu [i Sebastian

Barbu s-a impus la clasa C3.
Dup` trei zile de poveste, în
care cele peste 50 de echi -
paje înscrise în competi]ie
au parcurs aproape 500 de
kilo metri pe cele mai fru -
moase drumuri din jude]ul
Sibiu, evenimentul s-a în -
cheiat cu o spectaculoas`
festivitate de pre miere în
Pia]a Mare din Sibiu.
Au fost trei zile de s`rb`toa -
re a automobilismului spor -

tiv [i istoric într-un ora[ care
are deja o frumoas` tradi]ie în
or ganizarea de competi]ii
spor tive na]ionale [i inter -
na]io na le. Conform declara -
]iei oraga ni zatorului Sorin Itu,
anul viitor, Sibiu Rally Ro ma -
nia se va desf`[ura în pe -
rioada 22-24 august, pre -
g`tind echipa jelor surprize în
formatul evenimentului.

Ioan OLARU n

RR ALIUL SIBIULUIALIUL SIBIULUI 20182018
Competi]ie motorsport de povesteCompeti]ie motorsport de poveste

ANGAJEAZĂANGAJEAZĂ
AGENT PRESTĂRI SERVICII AGENT PRESTĂRI SERVICII 

LA SCURSALELE JUDEŢENELA SCURSALELE JUDEŢENE

MARAMUREŞ ŞI VASLUIMARAMUREŞ ŞI VASLUI

RelaRela țț i i  la  te l .  i i  la  te l .  021.317.82.51021.317.82.51
sau pe e-mai l  sau pe e-mai l  organizare@acr. roorganizare@acr. ro

AUTOMOBIL CLUBUL ROMÂN
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La Satu Mare s-au desf`[urat, în lunaLa Satu Mare s-au desf`[urat, în luna
sep tembrie, mai multe concursuri de au sep tembrie, mai multe concursuri de au --
to mobilism sportiv, organizate de Au to mobilism sportiv, organizate de Au --
tomobil Clubul Român – Sucursala Satutomobil Clubul Român – Sucursala Satu
Mare [i clubul Rider’s Satu Mare, adic`Mare [i clubul Rider’s Satu Mare, adic`
dou` etape (7 [i 8) din Cam pionatul Estdou` etape (7 [i 8) din Cam pionatul Est
European de Orientare, dar [i de CupaEuropean de Orientare, dar [i de Cupa
Some[-Oa[, competi]ie cu tradi]ie la noi,Some[-Oa[, competi]ie cu tradi]ie la noi,
fiind la edi]ia cu num`rul 34.fiind la edi]ia cu num`rul 34.

Se poate spune c` am avut parte de o nou`
competi]ie reu[it`, vremea a fost una deosebit`,
participarea pilo]ilor numeroas`, iar spectatorii
s-au bucurat de un veritabil spectacol automo -
bilistic. Cele patru probe de îndemânare care s-au
desf`[urat la Poligonul ACR, atât pe timp de
noapte cât [i de zi, au f`cut ca spectatorii s` ad -
mire cu pasiune evolu]iile favori]ilor. Etapele de
orientare au fost concepute pentru etapa de
noapte în municipiul Satu Mare, iar pentru cele
de zi în jude], prin Lazuri, Botiz, Odoreu, Dorol],
Livada, Iojib, Medie[u Aurit [i B`b`[e[ti. 

Etapele de orientare s-au desf`[urat pe o
circula]ie des chis` al`turi de ceilal]i participan]i
în trafic, având în vedere c` partea cea mai im -
por tant` din regulamentul campionatului este
respec ta rea regulilor de circula]ie. Etapele s-au
fi nalizat f`r` incidente sau accidente, to]i
sportivii ajun gând cu bine la linia de sosire unde
organizatorii i-au recompensat cu o mas` tra -
di]ional`. Pilo]ii au provenit din: Baia Mare,
Timi[oara, Satu Mare, Polonia, Cehia, Ungaria [i
Slovacia.

Iat` câ[tig`torii edi]iei 2018:Iat` câ[tig`torii edi]iei 2018:
n Cupa Satu Mare (to]i cei 27 de pilo]i, ro -

mâni [i str`ini, la îndemanare): 1 – Morel
Andrzej (Polonia), 2 – Zdenek Drobik (Cehia), 3
– Setyar Cristian (Timi[oara);
n Cupa ACR-Rider’s (doar cele 10 echipaje

din Romania, la orientare): 1 – Ciclovan Adrian–
Bobu Ovidiu (Timi[oara), 2 – Mateu] Dariana –
Zaharie Alin (Timi[oara), 3 – Setyar Cornelia –
Setyar Cristian (Timi[oara);
n Cupa Some[-Oa[ (12 pilo]i înscri[i la

îndemânare): 1 – Setyar Cristian, 2 – {tecka
Florin(Satu Mare), 3 – Ciclovan Adrian.
n Campionatul Est European – CEC Ori Cup

(cei 16 pilo]i înscri[i la îndemânare): 1 – Morel
Andrzej (Polonia), 2 – Zdenek Drobik (Cehia), 3
– Setyar Cristian (Timi[oara).
n Campionatul Est European – CEC Ori Cup

(echipajele înscrise la orientare): 1 – Ciclovan
Adrian – Bobu Ovidiu (RO – Timi[oara), 2 –
Krzewski Maciej – Krzewski Mateusz (Polonia),
3 – Kenyeres Miklos – Sebestyen Gyorgy
(Ungaria).

Merit` remarcat` o premier`, deoarece un
echipaj din România a câ[tigat o etap`, dup` 22
de ani, în Campionatul Est European de Orien -
tare! Sprijinul foarte important al autorit`]ilor
locale [i al sponsorilor au contribuit din plin
pentru ca acest eveniment s` se alinieze din
punct de vedere al organiz`rii la cerin]ele unei
etape de nivel european.

Seletye DAVID n

Echipaj din România înving`tor Echipaj din România înving`tor 
la Campionatul European de Orientarela Campionatul European de Orientare

ACRspor t
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Sâmb`t`, 22 septembrie
2018, la Bistri]a, a avut loc
cursa Omagial` Bucure[ti –
Giurgiu. Aceast` competi]ie
auto a fost dedicat` împlinirii
a 114 ani de la prima com -
peti]ie automobilistic` din
România, din 22 septembrie
1904, organizat` de Auto -
mobil Clubul Român, înscris`
– la vremea respectiv` – prin -
tre primele 6 concursuri auto
din lume, dup` Fran]a, SUA,
Germania, Italia [i Austria. Cu
acest prilej, sucursala ACR
Bistri]a-N`s`ud a lansat prima
edi]ie a Omagiului, intitulat
Raliul „Prima Curs` 1904”,
Retro [i a organizat Expozi]ia
Toamnei 2018, în spa]iul ge -
neros de la supermarket-ul
SELGROS Bistri]a, unde au
fost expuse automobile de
epo c` ale pasiona]ilor din
acest domeniu.

În cadrul evenimentului s-a

organizat o parad` a automo -
bilelor de epoc` pe bulevar -
dele municipiului Bistri]a,
care au fost înso]ite de auto -
mobilele poli]iei rutiere [i
autospecialele de ajutor rutier
[i ale [colii de [oferi apar]i -
nând flotei Automobil Clubu -
lui Român. 

Un alt moment cu profun -
de reverbera]ii îl constituie tu -
rismul automobilistic [i spor -
tiv la ACR Bistri]a-N`s`ud prin
debutul Raliului intitulat „Pri -
ma Cursa 1904”, pe traseul
Bistri]a – Pasul Tihu]a, sub
egida „Deceniului Mondial al
Sigurantei Rutiere 2011-
2020” lansat sub auspiciile
Organizatiei Natiunilor Unite
[i Federa]iei Interna]ionale a
Automobilului . 

La acest eveniment au par -
ticipat un num`r de 30 de
autovehicule istorice ale clu -
burilor sportive din campio -
natele ACR. Evenimentul a
marcat [i o component`
turistic` prin vizita la muzeul
„Casa S`seasc`” din locali -
tatea Livezile [i prin recitarea,
de c`tre poetul Alexandru
Cristian Milos, a poeziei
automobilistice „Automobilul
viu”, o crea]ie literar`

R a l i u l  „ P r i m a  C u r s `  1 9 0 4 ”R a l i u l  „ P r i m a  C u r s `  1 9 0 4 ”
1 1 4  A N I  D E  L A  P R I M A  C U R S ~  1 1 4  A N I  D E  L A  P R I M A  C U R S ~  

D E  A U T O M O B I L E  D I N  R O M Â N I AD E  A U T O M O B I L E  D I N  R O M Â N I A

Ü

ACRspor t
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proprie care a fost audiat`
cu mult interes de partici -
pan]i.

Clasificarea evenimentului
automobilistic nu s-a bazat pe
viteza  maxim` sau timpii cei
mai buni, ci pe respectarea,
de c`tre fiecare echipaj, a
vitezei legale, orientare [i
punctualitate. 

La realizarea [i reu[ita mo -
mentului automobilistic [i-au
adus o contribu]ie deosebit`
Prim`riile Bistri]a, Livezile,
Prundu Bârg`ului, precum [i
Poli]ia Rutier` Jude]ean`,
Poli]ia local`, Jandarmeria,
Ser viciul de Ambulan]` Ju -
de]ean, ISU [i Selgros Bistri]a,
Leoni, RAAL PB. Evenimentul
a fost mediatizat de c`tre
presa local` prin „Bistri -
]eanul”, „R`sunetul”, „Ziar de
Bistri]a”, Radio Some[, pre -
cum [i la televiziunile TVR1
,PRO TV, Bistri]a Internet TV.
De asemenea, cu acest prilej

au fost oferite mai multe
trofee: Trofeul „Dacia” a fost
oferit de c`tre compania
Automobile Service Dacia
Bistri]a care a premiat pose -
sorul autoturismul Dacia
1100 fabricat în anul 1969;
Trofeul „Suzuki” a fost oferit

de c`tre firma Rubin SRL
concesionar Peugeot [i Su -
zuki pentru dou` modele
superbe Mercedes – Benz;
Firma „Rombat” din Bistri]a a
oferit premiul special proprie -
tarilor autoturismelor Alfa
Romeo, Dacia 1300, [i Re -

nault prin serviciul de
Asis ten]` Rutier` ACR
Bistri]a.

Acest moment de
civiliza]ie auto mobi -
listic`, istoric` [i con -
temporan` a fost fi -
nalizat, totodat`, cu
decernarea de diplo -
me din partea ACR
Bistri]a-N`s`ud [i alte
distinc ]ii oferite de
organizatori. Eveni -
mentul automobilistic
din 22 septembrie
2018 s-a înscris, prin
bog`]ia [i diver sitatea
ac]iunilor, ca un debut
promi]`tor al viitoa -
relor ac]iu ni, pe care,
cu siguran]`, bis tri]enii
le a[teapt` [i în viitor.

Virgil ORZA n

Ü
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Sub egida Automobil Clubul Român a
avut loc loc, în zilele de 15 [i 16 septembrie
a.c., concursul de îndemânare auto - In ter -
national Autotest Challenge.

Organizat de Asocia]ia „GT Auto Club
Sportiv”, CUPA SHOPPING CITY RÂMNICU
VÂLCEA,  a ajuns la a V-a sa etap` de anul
acesta, [i s-a se bucurat de condi]ii exce -
lente de concurs oferite de gazda e ve ni -
mentului, SHOPPING CITY RÂMNICU
VÂLCEA.

Pentru a-[i dovedi îndemânarea, pilo]ii au
trebuit s` str`bat` traseul de concurs stabilit
f`r` gre[eal`, contra cronometru. Au fost
invita]i s` se înscrie atât pilo]i experimenta]i,
posesori de automobile de competi]ie, cât [i
[oferi amatori cu ma[ini de strad`, care au
dorit s` î[i pun` la încercare reflexele [i
abilit`]ile la volan. Au fost bine-veni]i tinerii,
începând chiar de la 8 ani, [i [oferi]ele –
care au beneficiat de grupe de concurs
speciale. La finalul competi]iei, au fost
desemna]i [i premia]i primii trei clasa]i pe
grupe, clase, Open, „Cel mai bun timp al
zilei” [i pe echipe.

Programul Concursului a fost:

– sâmb`t`, 15 septembrie,14:00 – 20:00,
antrenamente libere

- duminic`, 16 septembrie,10:30, antrena -
mente cronometrate

12:00, man[ele I [i II de concurs
16:00, festivitatea de premiere

Pozi]ia în clasament a fost dat` dePozi]ia în clasament a fost dat` de
timpul cel mai bun realizat într-unatimpul cel mai bun realizat într-una

dintre cele dou` man[e, la care s-audintre cele dou` man[e, la care s-au
ad` ugat eventualele penaliz`ri.ad` ugat eventualele penaliz`ri.

Scopul evenimentului a fost atragerea pa -
siona]ilor de automobilism, posesori de
automobile de serie sau de competi]ie,
formarea [i dezvoltatea abilit`]ilor specifice
acestui gen de competi]ie.

Pentru clasamentul etapei a V-a vizita]i
www.gtautoc lub. rowww.gtautoc lub. ro

Teodor Gheorghe n

INTERNATIONAL AUTOTESTINTERNATIONAL AUTOTEST
CHALLENGE 2018CHALLENGE 2018

Etapa a V-a d in ca lendarul  ACR Etapa a V-a d in ca lendarul  ACR 
a l  compet i ] i i lor  de îndemânareal  compet i ] i i lor  de îndemânare

ACRspor t
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Cu  „ACR Auto” [i „ACR Auto Interna]io -
nal” l`sa]i grijile la o parte! Oriunde c`l`tori]i
în România sau Europa, suntem la dispozi]ia

dumneavoastr` 24h/24, prin call center-ul
dedicat (021/222.22.22), oferindu-v` asis -
ten]a rutier` de care ave]i nevoie.

{i nu numai atât!
Dac` autovehiculul
nu poate fi reparat în
aceea[i zi, v` asi -
gur`m cazarea, par -
carea, transportul per -
soane lor [i multe alte
faci lit`]i care v` vor
ajuta s` v` relua]i
c`l`toria, f`r` eforturi
[i cu cos turi minime
pentru dumnea voas -
tr`! De asemenea, la
oricare pachet achi -
zi]ionat, men]ionat
mai sus, primi]i gratis
un card de reduceri la
com bus tibilii auto,
pre cum [i reduceri
im portante la pachete
turistice!

A[adar, pentru a
beneficia de multitu -
dinea de avantaje [i
facilit`]i, completez`
cererea al`turat` [i
trimite-o pe e-mail
organizare@acr.ro, iar
în cel mai scurt timp,
un consultant ACR v`
va înscrie ca membru
în asocia]ia noastr`!

Cu ACR e[ti mult
mai asigurat acum!
Pute]i c`l`tori f`r`
griji!

AL~TURA}I-V~ MARII FAMILIIAL~TURA}I-V~ MARII FAMILII
A AUTOMOBILI{TILOR ROMA AUTOMOBILI{TILOR ROMÂÂNINI

noi categorii de membri
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Loca]ia ACR - B`ile Ol`ne[ti Loca]ia ACR - B`ile Ol`ne[ti 
la dispozi]ia membrilor asocia]ieila dispozi]ia membrilor asocia]iei

turism ACR

Loca]ia ACR B`ile
Ol`ne[ti la dis po -
zi]ia membrilor ACR. 

Automobil Clubul
Român dispune, în re -
numita Sta]iune B`i -
le Ol`ne[ti asemu i t`
cu Karlovy-Vary, de
o loca]ie pro prie, în
centrul ora[ului, afla -
 t` la dispozi]ia mem -
brilor Aso cia]iei. 

Loca]ia ACR Ol`ne[ti pune la dispozi]ia
membrilor s`i 6 camere duble mo der ne, nou
mobilate, dotate cu te levizor, fri gider, aer
condi]io nat [i baie proprie.

Membrii ACR [i ceilal]i auto mobili[ti, oas pe -
]ii loca]iei ACR pot beneficia de cele 35 de iz -
voare ale sta]iunii, pre cum [i de bazinele de
ap` sulfuroas` pentru b`i, recu noscute ca fiind
printre cele mai eficiente din lume.

Motivele s` alege]i pentru concediu B`ile
Ol`ne[ti sunt foarte numeroase:

- în prezent, centrul turistic, împreun` cu
aleea izvoarelor, din Sta]iunea B`ile Ol`ne[ti
sunt integral modernizate. Tot odat`, recent au
fost des chise 3 obiective majore în parcul cen -
tral (piscin` aco perit` cu ap` termal`, centru
balnear, parcare supraetajat` de 200 locuri).

Este de men ]ionat [i faptul c` sta]iunea B`ile
Ol` ne[ti dispune de cele mai multe izvoare
din ]ar` (35 la num`r) [i multe sonde cu ap`
sulfuroas` pentru b`i.

- apele izvoarelor din Sta ]iu nea B`ile Ol` -
ne[ti au fost medaliate cu AUR la Expozi]ia

Interna]ional` de la
Viena, datorit` eficien]ei
lor în trata mentele
medicale.

- mediul inconjur`tor [i climatul
permit urmarea unei cure de
climatologie ce are ca rezultat
calmarea, lini[tirea [i eliberarea

de stres.
- sta]iunea se afl` într-o zon` montan` cu

rezerva]ii naturale deschise vizitatorilor, pre -
cum Rezerva]ia de Tisa [i Rezerva]ia natural`
Stogu (în cadrul Parcului Na]ional Buila-Vân -
turari]a), precum [i rezerva]ia R`di]a-Mânzu
din Mun]ii C`p`]ânii, rezerva]ia Lacul Frumos
din Mosoroasa [i Rezerva]ia de Nuferi Albi [i
Galbeni din B`ile Ol`ne[ti.

- bisericile din Ol`ne[ti, precum [i schiturile
[i m` n`stirile din imediata apro piere, în pri -
mul rând: M` n`stirea dintr-un lemn, Bi serica
lui Horea, str`mutat` din Albac, schitul Paho -
mie, schitul Iezer [i alte monu mente intrate în
patrimoniul na]ional [i universal  repre zint` o
foarte bun` ocazie pentru turismul monahal.

P e n t r u  d e t a l i i  s a u  r e z e r v ` r i  p u t e t i  a p e l a  l aP e n t r u  d e t a l i i  s a u  r e z e r v ` r i  p u t e t i  a p e l a  l a ::
Sucursala ACR Vâlcea: tel.: 0250/733.140, 0745.382.779   Sucursala ACR Vâlcea: tel.: 0250/733.140, 0745.382.779   e-mail: acr_vl@acr.roe-mail: acr_vl@acr.ro
Administra]ia Central` ACR : 021/317.82.51   Administra]ia Central` ACR : 021/317.82.51   e-mail: organizare@acr.roe-mail: organizare@acr.ro




