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editorial

Extremismul,
prezent
în
automobilismul
românesc!
Primul meu automobil a fost DACIA
1100 [i a costat 55.000 lei, în anul
1969, iar în România era auto turismul popular la concuren]` cu
IMS-autoturismul de te ren construit
la Câmpulung Muscel. Auto turismul
meu era „prima dragoste“ auto mobilistic` [i eram tare mândru de el,
ca s` nu spun c` era [i fiabil [i cu el
am efec tuat aproape 100.000 km f`r`
a-i face cine [tie ce repara]ii, ci doar
între]inerea curent`.
La fel ca mine au fost sute de mii
de cet`]eni care apreciau calit`]ile
DACIEI 1100. Chiar Automobil Clubul
Român a apreciat acel automobil,
s-au efectuat zeci de competi]ii auto
(raliuri, curse de coas t`, circuite, etc.)
cu autoturismul DACIA 1100. În
prezent în parcul de automobile
„retro“ al ACR se afl` la loc de cinste
chiar primul autoturism Dacia 1100
construit la Uzina de la Coliba[i în
august 1968, iar extremismul în auto mobilism, nu ap`ruse în România.
Pân` în anul 1989 num`rul de
autotu risme din România era pân` la

un milion de exemplare, azi acest
parc na]ional num`r` peste 7 mi lioane de exemplare [i este trist c`
dac` s-au înmul]it auto mobilele, c`ile
rutiere, autostr`zile, bat „pasul pe
loc“!
Dac` în anul 1989 în România
existau 110 km de autostrad`, azi
avem cca 700 km, iar în ultimii doi
ani, nu s-a construit nici un km de
autostrad`. Comparativ cu alte ]`ri
vecine, situa]ia României arat` un
extremism nedorit, fiind ]ara cu cei
mai pu]ini km de autostr`zi din
Europa!
Triste]e ne ofer` [i extremismul
privind accidentele rutiere, care în
fiecare an duc la dispari]ia popula]iei
unei comune mari, respectiv aproape
3.000 persoane!
În anul trecut am reu[it o adev`rat`
contraperforman]` extremist`, deoa rece suntem „campionii Europei“ cu
cele 98 per soane decedate la un
milion de lo cui tori, în timp ce media
în Uniunea Euro pean` este de 49
persoane decedate.
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Dar acest comportament extremist
îl observ`m [i dac` privim circula]ia
rutier`, ale c`rei reguli se legifereaz`
cu o frecven]` demn` de o cauz` mai
bun` [i, în locul autostr`zilor [i [o selelor moderne, noi asist`m la noi [i
noi reguli rutiere, unele chiar abe rante [i nu [tiu dac` to]i agen]ii de
circula]ie cunosc toate aceste pre vederi ale legisla]iei rutire!
Am avut curiozitatea s` v`d câte
modi fic`ri a suferit legisla]ia rutier` în
cei peste 15 ani de la prima apari]ie [i
pân` în prezent.
Aceasta a suferit 30 de modific`ri
prin acte normative [i, practic, au fost
modi ficate peste 80% din cele 118
articole ale Ordonan]ei de urgen]` nr.
195/12 decembrie 2002, (urm`ri]i site-ul
http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_p
ck.htp_act?ida=41150)
astfel c` practic nu mai poate fi cu noscut` de automobili[ti [i este total
incoerent`.
Este [i acesta un extremism legis lativ, iar Parlamentul României ar
putea s` republice legisla]ia rutier`
sau s` a dopte o nou` lege care s` fie
coerent` [i inteligibil`. Vai de cei care
doresc s` ob]in` permise de conducere!
În volumul meu „Politica [i eter nizarea nihilismului“/2008, între pa ginile 178-181 am ilustrat odiseea
adopt`rii Legii de aprobare a Ordo nan]ei de urgen]` nr. 195/2002, iar
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pentru cei curio[i pot spune c` a fost
un simulacru penibil la adoptarea
acestei legi! A fost o Lege proast`, iar
cele 30 de modific`ri în 15 ani, cu o
frecven]` de dou` modific`ri pe an,
arat` c` este pe cât de stufoas`, pe
atât de neinteligibil`, iar accidentele
ru tiere arat` [i acestea existen]a
acestui extremism legislativ.
Tot un extremism în Europa îl
consti tuie [i pre]ul de vânzare al
combustibililor auto în ]ara noastr`,
unde ]i]eiul extras din p`mântul
României este comercializat de firme
str`ine! Este inadmisibil ca ]`ri vecine
care nu au z`c`minte de ]i]ei s` aib`
pre]uri mai reduse la combustibilii
auto!
De asemenea un alt aspect al extre mis mului nostru automobilistic este [i
acela c` unii automobili[ti de]in un
autoturism mai scump decât propria
locuin]`!
{i ca s` închei cu manifest`rile
extre miste a[ privi cele trei (a]i citit
bine!) sa loane automobilistice orga nizate de diver se asocia]ii auto [i dac`
Fran]a, Elve]ia, Ger mania, SUA au câte
un salon inter na ]ional, iat` c` Ro mânia este peste aceste ]`ri!
A[ zice c` este trist, dar este
adev`rat! P`cat!

Constantin NICULESCU n
Pre[edintele ACR

\ntrunire

ACR

{EDIN}A CONSILIULUI
DE CONDUCERE AL ACR
În perioada 14–15 iunie 2018
a avut loc, la Centrul de Instruire
[i Perfec]ionarea Managementului ACR din ora[ul Nehoiu,
jude]ul Buz`u, [edin]a Consiliului de Conducere [i a Comitetului Executiv ale Automobil
Clubului Român, la care au participat, de asemenea, ca invita]i,
salaria]ii Administra]iei Centrale
[i directorii [i [efii de agen]ii
jude]ene. În cadrul [edin]ei au
fost prezentate [i analizate
rapoartele sucursalelor, prezentate de directorii [i [efii de
agen]ii teritoriale privind stadiul
îndeplinirii indicatorilor de asocia]ie asuma]i pe anul 2018,
precum [i ac]iunile [i m`surile
stabilite în vederea ob]inerii
unui bilan] pozitiv de c`tre
fiecare sucursal` pe întreg anul
2018.
În prima parte a reuniunii de
la Nehoiu, Pre[edintele ACR a
prezentat Consiliului de Conducere demersurile f`cute în ultima perioad`, pe plan interna]ional, cu privire la necesitatea
perfec]ion`rii rela]iilor cluburilor
automobilistice na]ionale cu
Federa]ia Interna]ional` a Automobilului, cre[terea gradului de
implicare a FIA, îndeosebi în
Europa, în ceea ce prive[te
dezvoltarea rolului organiza]iilor
automobilistice din „Familia FIA“
în condi]iile amplific`rii concuren]ei neloiale din partea unor
societ`]i comerciale, care conduc la alterarea rela]iilor tradi]ionale ale asocia]iilor sportului
auto. De asemenea, Pre[edintele ACR a relevat importan]a
men]inerii unor bune rela]ii de

Sala de {edin]e ACR Nehoiu

colaborare a Asocia]iei noastre
cu toate autorit`]ile locale, cu
Prefecturile, organele de poli]ie,
unit`]ile de înv`]`mânt, cu scopul implement`rii unor raporturi
civilizate, de respect reciproc
între to]i participan]ii la traficul
rutier.
În cadrul [edin]ei de Consiliu
au fost stabilite m`suri cu privire
la dezvoltarea, în continuare a
serviciilor [i avantajelor puse la
dispozi]ie de ACR, în colaborare
cu cluburile auto din sistemul
FIA, pentru automobili[tii români care c`l`toresc în str`in`tate
prin emiterea de c`tre ACR a
Permisului Interna]ional de Conducere, atât potrivit Conven]iei
din 1968, cât [i pe baza Conven]iei din 1949, a Carnetului de
Trecere prin Vam`, a cardurilor
de reducere a pre]ului combustibililor auto, a c`r]ii de salvare la
bord, precum [i a informa]iilor
rutiere specifice.
Comitetul Executiv [i Consiliul
de Conducere ale Automobil

Clubului Român, directorii [i
[efii de sucursale [i agen]ii teritoriale, [i-au exprimat cu acest
prilej omagiul unanim, cu ocazia
împlinirii, la 11 iunie 2018, de
c`tre Domnul Constantin Niculescu a patru decenii de la alegerea sa în func]ia de Vicepre[edinte în anul 1978, [i ca
Pre[edinte, începând cu 1994,
ceea ce a condus la dezvoltarea
[i modernizarea Automobil Clubului Român la nivelul celor
mai reprezentative organiza]ii
ale Societ`]ii Civile din ]ara
noastr`. Participan]ii la reuniunea de la Nehoiu i-au adresat,
Pre[edintelui ACR, urarea de
mult` s`n`tate [i putere de
munc` pentru a conduce, în
continuare, acest edificiu secular al automobili[tilor români,
pe drumul afirm`rii, în continuare, în ]ara noastr` [i în
mi[carea automo bilistic` in terna]ional`.

Redac]ia n
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ACR {I EDUCA}IA RUTIER~
A COPIILOR
Municipiul Târgovi[te, a reprezentat cu secole în urm`, „CETATEA DE SCAUN“ a }`rii Române[ti, intrând în analele noastre de istorie,
cea ce a motivat de-a lungul anilor organizarea a numeroase evenimente de rezonan]`
na]ional`. Memoria colectiv` consemneaz` c`,
în urm` cu dou` decenii, Automobil Clubul
Român a lansat în municipiul Târgovi[te Campania Na]ional` „Educa]ia Rutier`. Educa]ie
pentru Via]`“, pentru copiii cu vârste între 10
– 12 ani, care a fost preluat` de c`tre toate
filialele jude]ene ACR.
Rememorând evenimentele de educa]ie rutier` organizate de c`tre ACR în ultimi ani,
men]ion`m c` în 2016 echipajul ACR format
din elevii de la [coala Gimnazial` din comuna
Joi]a, jude]ul Giurgiu [i de la [coala Gimnazial` din ora[ul Reghin, jude]ul Mure[, au participat la Campionatul European de Educa]ie
Rutier` din Cehia. În anul 2017, echipajul format din elevii [colii Gimnaziale Coste[ti, jude]ul Arge[, [i ai [colii Gimnaziale din Reghin,
jude]ul Mure[ a reprezentat ACR la Campionatul European de Educa]ie Rutier` din Albania. De asemenea, în anul 2017, la Concursul
Interjude]ean de Educa]ie Rutier`, de la Târ-

govi[te, echipajul [colii Gimnaziale din ora[ul
Coste[ti, jude]ul Arge[, [i echipajul Scolii Gimnaziale Reghin jude]ul Mure[ au ob]inut cele
mai bune performan]e [i, ca urmare, au fost
mandatate s` reprezinte asocia]ia noastr` la
Concursul Balcanic de Educa]ie Rutier` din
Municipiu Parvomay, Bulgaria, ob]inând o
performan]` onorabil`.
Un alt moment semnificativ îl reprezint`
competi]ia organizat` de Automobil Clubul
Român la Târgoviste, în perioada 1–3 iunie
2018, unde au participat 20 de echipaje din
tot atâtea jude]e, înso]ite de profesori – instructori care s-au ocupat de preg`tirea tinerei genera]ii la nivelul noilor standarde în
materie. Totodat`, au fost organizate concursuri în anul 2018 în ora[ul Nehoiu, jude]ul
Buz`u, în ora[ul Coste[ti, jude]ul Arge[, [i în
municipiul Târgovi[te, jude]ul Dâmbovi]a. Aceste evenimente au fost organizate împreun` cu Inspectoratul Jude]ean de Înv`]`mânt
si Inspectoratul Jude]ean de Poli]ie Rutier`.
La aceasta competi]ie, echipajele de copii,
de la [coala Gimnazial` Coresi din Târgovi[te
[i de la [coala Gimnazial` Nr. 1 din
Municipiul Giurgiu, au ob]inut cele mai Ü

Poligonul de biciclete de la {coala Gimnazial` „Coresi“ - Târgovi[te
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Concursul „Trofeul CORESI“ - 2018

Ü bune performan]e, care le mandateaz` s`

reprezinte ACR [i România la Concursul
Balcanic de Educa]ie Rutier` din Bulgaria din
perioada 29 iunie – 1 iulie 2018, de la
Parvomay organizat sub auspiciile Federa]iei
Interna]ionale a Automobilului.
Automobil Clubul Român se ocup`, în prezent, de selec]ionarea celor mai perfoman]i

copii de 10 – 12 ani, 2 baie]i [i 2 fete, pentru
echipajul care va reprezenta ACR [i România
la apropiatul Campionat European de
Educa]ie Rutier` din luna septembrie 2018
din Ungaria.

Ilie GABRA n
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ACR prezent
la un eveniment de ciclism
organizat de
Clubul Automobilistic Bulgar
În zilele sfâr[itului de iunie
2018, un echipaj al Automobil
Clubului Român, constituit din
copii cu vârste cuprinse între
10 – 12 ani, au onorat invita]ia
Automobil
Clubului
din
Bulgaria (UAB) la o activitate
de ciclism [i siguran]a circula]iei organizat` în municipiul
Parvomay, sub auspiciile Prim`riei acesteia.
Evenimentul, la care au fost
invitate, de asemenea, copii
din mai multe ]`ri vecine, a
circumscris
în
programul
competi]ional probe, teoretice
[i practice în conducerea
bicicletei, de o deosebit` complexitate, precum [i de orien-

tare rutier` în conformitate cu
legisla]ia european` în vigoare.
Echipajul ACR a fost selectat cu
prilejul activit`]ilor consacrate
salv`rii vie]ii pe [osea, organizate cu faze jude]ene, interjude]ene [i cu final` pe ]ar`, în
perioada aprilie – iunie 2017,
în parteneriat cu Inspectoratele
[colare jude]ene [i Inspectoratele de poli]ie jude]ene, în
sta]iunea Nehoiu, jude]ul Buz`u, la Coste[ti, jud. Arge[, [i
Târgovi[te, jude]ul Dâmbovi]a.
Echipajul ACR a fost format din
elevii C`linescu Cristian Iustin
[i Moise C`t`lin Bogdan de la
[coala Gimnazial` nr.1 din municipiul Giurgiu [i B`r`scu
Maya Maria [i Tîncu Eva de la

[coala Gimnazial` nr. 1 Târgovi[te, precum [i doi profesori
instructori – Marinescu Susana
[i Sima Carmen – de la unit`]ile de înv`]`mânt respective,
care s-au ocupat, timp de mai
mul]i ani, de educa]ia rutier` a
acestor copii la nivelul unor
performan]e superioare în materie, care au reprezentat ACR
[i România la Competi]ia Balcanic` de la Parvomay. Echipajul ACR s-a remarcat prin
rezultate deosebite, teoretice [i
practice, precum [i printr-un
comportament competi]ional
de excep]ie, apreciat de organizatorii acestei Competi]ii interna]ionale.
Ilie GABRA n

Concursul de educa]ie rutier` - Parvomay, Bulgaria
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Vehiculele electrice
sunt viitorul,
îns` bateriile lor
r`mân blocate în trecut
Vehiculele electrice vor salva planeta [i oamenii? Iat` o întrebare,
la ordinea zilei punctat` de pasiona]ii automobilului [i automobilsmului.
Dar dac` le producem, nu distrugem planeta cu produc]ia lor? Cum poate alege un
proprietar de automobil?
Majoritatea automobilelor tradi]ionale ruleaz` pe baterii plumb-acid. Bateriile cu
plumb-acid sunt destul de ieftine, func ]ioneaz` bine la temperaturi sc`zute [i nu
pun [oferii în pericol dac` nu sunt înc`rcate
corespunz`tor.
Unul dintre motivele pentru care bateriile
cu plumb-acid sunt mai ieftine const` în
faptul c` acestea sunt reciclabile. Dar acest
proces vine cu propria sa serie de probleme.
Deseori, muncitorii
din ]`rile în curs de
dezvoltare realizeaz` reciclarea, folosind metode extrem
de nesigure, (o inves tiga]ie recent`
realizat` în Kenya
arat` o serie de
otr`viri, chiar fatale). ]`rile mai bogate, precum cele
din vest, au legi
care necesit` o prelucrare mai atent`
([i, prin urmare,
mai scump`) pentru aceste baterii.
Pentru eficienti za rea costurilor, produc`torii de baterii

plumb-acid le export` în ]`ri cu mai pu]ine
reglement`ri, în materie, daunele fiind pe
plan local.
Dup` cum rezult` din literatura domeniului,
unii produc`tori de automobile s-au mutat la
bateriile litiu-ion. Utilizate în primul rând pe
autovehiculele electrice, aceste baterii sunt
mai u[oare [i pot stoca o înc`rcare mai lung`,
dar sunt mult mai scumpe (cu pân` la 10 ori).
Celulele litiu-ion se bazeaz`, de asemenea, pe
o cantitate limitat` de metale rare, care sunt
periculoase pentru mediu [i muncitori,
mai ales ca s-au raportat accidente la Ü

9

puncte

Ü muncitori
opereaz`

de vedere

copii (care lucreaz` ilegal) [i
în condi]ii dure pentru a le
produce. [i dac` se deterioreaz`, litiul puternic reactiv din interior poate s` explodeze.
Acest lucru pune proprietarul de automobil în
fa]a unei o alegeri complicate. S` achizi]ioneze un vehicul electric pentru a minimiza
amprenta de carbon, [tiind despre condi]iile
de munc` [i daunele aduse mediului pentru a
o produce!
Se pare c` exist`
o mul]ime de op]iuni: de la bateriile
cu putere solid`,
dar care nu sunt
înc` realizate, pân`
la înc`rc`toare superconductoare sau
chiar baterii care
ruleaz` doar pe c`rbune [i ap`. Întradev`r,
potrivit
publica]iei Financial
Times, fondurile de
risc au investit deja
un record de 1 miliard de dolari în
t e h n o l o g i a
acumula to rilor de
genera]ie viitoare,
în anul 2018. Acest
ni vel
este
deja
dublu fa]` de cel
din 2017. Aceast`
statistic` se refer` la
primele 4 luni din
2018.
10

Dar nici unul dintre aceste concepte despre
baterii nu este suficient de matur pentru a se
apropia de alimentarea unei ma[ini. Pentru a
fi alter native viabile, vor avea nevoie de mult
mai multa dezvoltare, timp [i bani. Între timp,
ba teriile litiu-ion au ob]inut cele mai multe
fonduri în ultimii doi ani, pentru c` in vestitorii [tiu deja c` acest tip de baterii func ]ioneaz`.
Noua tehnologie a bateriilor trebuie sa ]in`
cont [i de restric]iile ecologice. Pentru ca
tehnologia ecologic` s` devin` larg r` spândit`, este necesar ca aceste baterii
avansate sa intre în op]iunile majore ale
produc`torilor de vehicule electrice, pentru
asigurarea noilor costuri din partea firmelor
interesate. Dac` se va dep`[i acest prag, ne
vom desp`r]i de ceea ce a func]ionat în trecut,
iar noile baterii vor câ[tiga pariul în industria
automobilismului, în folosul acesteia. Pentru
ca automobilul s` continuie s` reprezinte
izvorul principal de op]iuni [i s` optimizeze
libertatea de mi[care a omului modern.

Mihai }U}U n

automobilismul

sportiv

RALIUL
MOLDOVEI 2018
În perioada 15 – 16
iunie, în jude]ul Bac`u,
s-a desf`[urat a 8-a
edi]ie
a
Raliului
Moldovei, eveniment
care s-a derulat sub
egida
Automobil
Clubului
Român,
autoritate
sportiv`
na]ional`
pentru
motorsport (ASN), [I
care a punctat [i în
c a l e n d a r e l e
interna]ionale.
Automobil Clubul Român, în
calitatea sa de ASN, recunoscut`
de c`tre Federa]ia Interna]ional`
a Automobilului (FIA), a înscris
acest raliu în calendarul FIA
European Rally Trophy (ERT) –
Balkan Rally Trophy.
Ini]ial, pe lista de start figurau
54 de echipaje, dar, din p`cate
îns`, din cauza problemelor

tehnice, listele de start au
num`rat doar 44 de echipaje. În
cele dou` zile de concurs, au
trebuit s` parcurg` 17 probe
speciale, unele dintre ele cu un
grad ridicat de dificultate din
cauza numeroaselor viraje
strânse, fapt care a pus la
încercare abilit`]ile [i vigilen]a
sportivilor, mai ales c` în ziua

desf`[ur`rii raliului au
fost ploi toren]iale.
De
remarcat
faptul
c`
proba
special` Valea Budului
a reprezentat o noutate
în configura]ia acestui
raliu, fiind apreciat`
atât de pilo]i, cat [i de
oficialii FIA care au
f`cut
echip`
cu
reprezentan]ii ACR la
acest eveniment.
La final, locul I a
fost ocupat de echipajul format
din Simone Tempestini/Sergiu
Itu, la volanul unui Citroen DS3
R5,
urmat
de
Valentin
Porcisteanu/Dan Dobre [i Dan
Gartofan/Tudor Marza ambele
echipaje concurând cu Skoda
Fabia R5.
Ioan OLARU n
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INTERNATIONAL AUTOTEST
CHALLENGE 2018 – ETAPA A II-A
Sub egida Automobil Clubului Român, în
calitatea sa de Autoritate Sportiv` Na]ional`
(ASN) în motorsport, recunoscut` de c`tre
Federa]ia Interna]ional` a Automobilului(FIA),
pentru prima dat` în Râmnicu Vâlcea,
Automobil Clubul Roman [i GT Auto Club
Sportiv, au organizat etapa a II-a a competi]iei
ACR INTERNATIONAL AUTOTEST CHALLENGE
– CUPA SHOPPING CITY RÂMNICU VÂLCEA.

Pe parcursul a dou` zile, 16 [i 17 iunie,
pasiona]ii de automobilism [i iubitorii de
senza]ii tari [i adrenalin` au putut urm`ri zeci
de automobile special preg`tite pentru
concursuri auto, executând manevre de mare
precizie [i fine]e printre jaloane, întrun ritm
alert, cu derapaje spectaculoase [i viteze
ame]itoare.
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 abilitatea la volan. Au fost bineveni]i tinerii peste 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 [i clase.
Pozi]ia în clasament a fost dat` de timpul
cel mai bun realizat într-una dintre cele dou`
man[e, la care se adaug` eventualele
penaliz`ri.
Scopul evenimentului a fost atragerea
pasiona]ilor de automobilism, a posesorilor
de automobile de serie sau de competi]ie,
formarea [i dezvoltatea abilit`]ilor specifice
acestui gen de competi]ie.
Clasamentul competi]iei poate fi accesat pe
www.gtautoclub.ro
Teodor GHEORGHE n
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RALLY SPRINT 2018
- etapa a IV-a la Carei Sâmb`t`, 23 iunie, s-a organizat pentru a [asea oara în
orașul Carei, o etapa din cadrul
Campionatului
International
ACR de Rally Sprint, anume
etapa a IV-a din editia 2018. Au
fost prezen]i peste o mie de
spectatori care au asistat la
întrecere.
În organizarea ACR Sucursala
Satu Mare, Clubului Sportiv Auto
Karting Rider’s, Prim`ria Satu
Mare [i Prim`ria Municipiului
Carei, etapa aceasta a aliniat la
start un num`r de 68 de
concuren]i. Ace[tia au venit din
mai multe jude]e printre care:
Maramure[, Bihor, Cluj, S`laj,
Satu Mare, [i Hunedoara, demonstrând cre[terea continu`
de interes [i valoare a campionatului. Amintim [i localit`]iile
pentru a vedea de unde provin
pasiona]ii pilo]i: Carei, Baia
Mare, Livada, Zalau, Sein, Cluj
Napoca, Oradea, Sighetul Marma]iei, Doba, Piscolt, Dej, Petro[ani, Baia Sprie, Santion [i Satu
Mare. Întrecerea s-a adresat atât

pilo]ilor debutan]i cât [i celor
avansa]i.
Competi]ia s-a desf`[urat f`r`
nici un incident fiind respectate
m`surile de securitate care se
impun în situa]iile unui concurs
care se desf`[oar` atât de aproape de spectatori. În atmosfera demn` de un raliu dedicat
profesioni[tilor, concuren]ii au
încercat în cele dou` man[e s`
parcurg` traseul stabilit în jurul
«parcului Romei», în cel mai
scurt timp spre deliciul
spectatorilor.
Câ[tig`torii etapei a lV-a
pe categorii:
JUNIORI: locul 1. Pintye
Balázs 17 ani (Satu
Mare/SM, Honda); locul.
2. Iocsak Natalia Ramona
14 ani (Livada/SM, Honda
Civic); locul. 3. Balog
Dominik 12 ani (Satu
Mare, Honda Civic); locul
4. Toth Darius 12 ani (Satu
Mare, Mazda); locul 5. Pal
Tudor 9ani (Cluj Napoca,
Seat Leon)

DEBUTAN}I:
CLASA 1 – 1. Mezei
Bogdan (Oradea, Nissan
Micra); 2. Abraham Janos

(Oradea, Nissan Micra) ; 3. Vas
Zoltan (Carei/SM, Opel Tigra)
CLASA 2. – 1. Samoila Alexandru (Baia Mare, Opel Corsa); 2.
Filip Mihai (Baia Mare, Ford
Puma); 3. Sopoian Marius
(Sein/MM, Toyota Celica),

AVANSA}I
CLASA 1 – 1. Vezendan Mihai
(Satu Mare, Honda crx); 2.
Dobrai Zsigmond (Oradea, Ford
Fiesta) ; 3. Kui Ferencz (Satu
Mare, Honda crx);
CLASA 2 – 1.Uram Andrei
(Oradea, Mazda) ; 2 . Nagy Attila
(Baia Mare, Opel Astra); 3.
Majercsak Cristian (Baia Sprie,
Opel Astra)
CLASA 3 – 1. Stecka Florin
(Satu Mare, BMW); 2. Gindele
Emerich (Carei, BMW); 3. Heredea Cristian (Oradea, BMW);
CLASA 4 – 1. Szabo Robert
(Zalau, Subaru Impreza); 2.
Andor Marius (Baia Mare, WV
Golf) ; 3. Mihat Eugen (Oradea,
Subaru Impreza);
OPEN – 1. Stecka Florin (Satu
Mare, BMW); 2. Gindele Emerich
(Carei, BMW); 3. Szabo Robert
(Zalau, Subaru Impreza)
Seletye DAVID n
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kartingul sportiv \n plin sezon

Super Cupa României
la Karting Electric
Odat` cu înfiin]area comisiei ACR de
Vehicule Electrice [i Energii Alternative, Automobil Clubul Român, împreun` cu Clubul de
Karting Bucure[ti a demarat diverse proiecte
inovatoare de promovare a motorsportului cu
vehicule electrice. Printre acestea, se num`r`

[i Super Cupa României pentru karturi electrice. Într-un format de 5 evenimente, Super
Cupa va debuta în municipiul Constan]a unde
se vor desf`[ura atât o parad` de promovare

a e-motorsportului, cât [i concursul propriuzis.
Prin organizarea de evenimente e-motorsport, Automobil Clubul Român se aliniaz`
cerin]elor [i orient`rii Federa]iei Interna]ionale a Automobilului (FIA), în ceea ce prive[te promovarea, în motorsport, a energiilor
durabile [i a sustenabilit`]ii pentru un mediu
curat.
De altfel, dl. Jean Todt – Pre[edintele FIA,
cu ocazia lans`rii unui eveniment din cadrul
Formulei E, a declarat c` organizarea de evenimente cu vehicule electrice în inima marilor
ora[e este o bun` modalitate de promovare a
noilor direc]ii în motorsport,
un mijloc eficient de atragere
a unui nou public [i o nou`
oportunitate de a împ`rt`[i
valorile
FIA,
precum
[i
obiectivele acesteia în ceea ce
prive[te energiile curate, mobilitatea [i sustenabilitatea.
Avem convingerea c` prin
atragerea copiilor [i tinerilor
în aceste activit`]i sportive cu
vehicule electrice, va exista o
continuitate în dezvoltarea [i
perpetuarea noilor tendin]e
din motorsportul na]ional [i
interna]ional.
Ioan OLARU n
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PERMIS
INTERNA}IONAL
DE CONDUCERE
|N JAPONIA
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 drumului, iar permisele europene nu sunt valabile.
Pentru a putea conduce un
automobil în Japonia, ave]i nevoie de
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Permis Interna]ional
Ü un
Conducere. Acesta vi

de
se
poate elibera de c`tre orice
sucursala a Automobil Clubului
Român.
Trebuie s` [ti]i c` un permis
in ternational de conducere
pentru Japonia este eliberat în
con for mitate cu prevederile
Con ven ]iei de la Geneva
Asupra Circula]iei Rutiere din
1949, a ceste detalii fiind
men]ionate [i pe website-ul
Ministerului Afacerilor Externe
(https://www.mae.ro/travelconditions/3712)
În plus, dup` cum specific` [i
Ministerul Afacerilor Externe,
„În Japonia sunt recunoscute
doar permisele de conducere
interna]ionale eliberate pe baza
Conven]iei de la Geneva Asupra
Circu-la]iei Rutiere din 1949
(pentru mai multe detalii v`
rug`m con tac ta]i Automobil
Clubul Român).“
A[adar, pentru calatoria în
Japonia ave]i nevoie de un permis interna]ional de conducere.
Pentru alte informa]ii, v` rug`m
s` contacta]i una dintre sucursalele noastre.
Iat` care sunt principalele reguli de circula]ie atunci când v`
deplasa]i în Japonia având un
permis interna]ional de conducere:

Circula ţ ia auto
\n Japonia
În Japonia se circul` pe partea
stâng` a drumului.

Starea drumurilor
în Japonia
Starea general` a drumurilor
[i infrastructurii este foarte
bun`.
16

Centura de
siguran]`
\n Japonia
Utilizarea centurii de siguranţ` este obligatorie atât de
c`tre conduc`torul auto cât [i
de c`tre pasagerul situat pe
scaunul din faţ`. Copiii având
vârsta sub şase ani trebuie
aşezaţi pe scaune special
destinate lor.

Limitele de vitez`
admise
in Japonia
40 km/or` în oraş şi 80 km/or`
pe autostrad`.

Parcarea în Japonia
Se face numai în locuri special
amenajate.

Conducerea sub influenţa
alcoolului este strict interzis`,
indiferent de nivelul concentra]iei de alcool. Înc`lc`rile minore ale regulilor 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 po li ]ie. În Japonia, con duc`torii auto trebuie s` aib`
încheiat`, în mod obligatoriu, o
asigurare de r`spundere civil`.

Aten]ie: [i în caz de
accident rutier, auto rit`]ile solicit` pre zen tarea unui Permis In terna ]ional de Condu cere.

Contacta]i-ne la
021.222.22.22

reduceri

ACR

Avem cel mai mare discount
la combustibili \n România [i Bulgaria
{tia]i c` ACR ofer` automobili[tilor cel mai mare discount la achizi]ionarea
combustibi lilor nu numai în România ci [i în Bulgaria? Prin parteneriatele pe
care ACR le are \n cheiate cu lan]uri importante de sta]ii de ali mentare din
România [i Bulgaria, automo bili[tii beneficiaz` de importante discount-uri la
achizi]ionarea oric`rui tip de combustibil. Fie la achizi]ia benzinei, fie la cea
a moto ri nei, discount-ul este oferit pe loc [i apare tip`rit pe bonul fiscal.
Acum totul este simplu când c`l`tore[ti în
România sau Bulgaria! Numai din economiile
realizate din discount-ul pe care vi-l oferim la
achizi]ionarea benzinei sau motorinei v`
pute]i acoperi pre]ul asigur`rii de r`spundere
civil` auto (RCA).

Cum po]i beneficia de acest
discount?

Cu ACR ai o vacan]` lini[tit`!
Dac` pleca]i în vacan]` în Romania, Bul garia, Grecia sau Turcia nu uita]i num`rul
nos tru de telefon la care pute]i solicita asis ten]` si informa]ii: +4021 222 22 22. Alimen ta]i cu motorin` sau benzin` în România [i
Bulgaria [i beneficia]i de un important
discount, pe loc, aplicabil la casa de marcat
din sta]ia de alimentare!

|ntreba]i con sultan]ii
no[tri
din orice su cur sal` ACR despre
cum pute]i intra
în posesia unui
card de discount
la
combustibili
pentru aliment`ri
în România [i Bulgaria. Mai mult,
pe lâng` infor ma]iile
despre
cardurile de dis count la combustibili, consultan]ii
no[tri v` pot oferi
mai multe am` nunte [i despre
Cartea de Salvare
la Bord, care v`
poate salva via]a
în cazul unui
accident
rutier
grav.
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20% discount la rent a car prin noul
parteneriat dintre ACR [i Hertz
De acum oferim membrilor
Automobil Clubului Român [i
mai multe oportunit`]i de
c`l`torie. Pentru a satisface
nevoile de mobilitate ale
automobili[tilor, am lansat, în
România, un parteneriat al`turi
de Hertz, prin care membrii ACR
vor beneficia de un serviciu de
închririeri auto la standarde
înalte cu un discount de 20%.
Astfel, începând cu 25 iunie
2018, Hertz pune la dispozi]ia
membrilor ACR peste 60 de
tipuri de automobile, pentru ca
ace[tia s` aleag` modelul care li

se potrive[te cel mai bine.
Pentru c` ne dorim ca, la
închirierea unui automobil,
experien]a membrilor ACR sa fie
una placut` [i pozitiv`, consultan]ii ACR [i consultan]ii Hertz
v` stau la dispozi]ie non-stop.
Am ales acest parteneriat
pentru profesionalismul de
aproape 100 de ani al celor de
la Hertz [i a unei flote de peste
2500
de
automobile
în
România, care pot satisface [i
cele mai preten]ioase gusturi [i
nevoi.
Prin acest parteneriat v`

oferim servicii complete de
închirieri auto, pe termen scurt
sau lung, indiferent dac` sunte]i
persoan` fizic` sau companie
înscris` în Automobil Clubul Român.
Contacta]i
Hertz
la
https://www.hertz.ro/network,
comunica]i codul de Membru
ACR [i beneficia]i de reducerea
de 20% la inchirierea unui automobil!
V` dorim drum bun [i c`latorii
pl`cute!

Contacta]i-ne la telefon 021.317.82.51
sau la e-mail organizare@acr.ro
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1 0 SFATURI LA CUMP~RAREA
UNUI AUTOMOBIL DE OCAZIE
Dup` cum arat` datele statistice, cel pu]in în ]`rile vestice
europene, o treime dintre cump`r`tori achizi]ioneaz`
automobile noi, direct din magazin, adica cu „0” km pe bord.
În România, propor]ia este mult mai mic`, mai ales de la
eliminarea timbrului de mediu de c`tre Guvernul României.
Tocmai de aceea dorim s` împ`rt`[im cu dumneavoastr`
câteva sfaturi în alegerea unui automobil de ocazie.
1. Înc` de la începutul caut`rii unui automobil
trebuie s` ]ine]i seama de necesitatea acestuia.
Aici ne referim la forma caroseriei (sedan,
Combi, SUV, Cabrio, coupe, etc.). Nu are rost sa
cumpara]i un automobil cu gabarit daca nu îl
folosi]i decat pendru deplasari in oras, spre
serviciu, cu o singura persoana in habitaclu. De
asemenea, familiile cu copii opteaz`, de cele
mai multe ori, pentru automobile mai mari, cu

portbagaj înc`p`tor.
2. Aten]ie la num`rul de kilometri. Foarte
multi „samsari“, în schimbul unei sume de bani,
pot
modifica
kilometrajul
din
bordul
automobilului. De exemplu, un automobil cu
num`r mic de kilometri [i veche, poate ridica un
semn de întrebare. Cele mai frecvente
r`spunsuri ale „proprietarilor“ pot fi: „am avut
ma[in` de serviciu“, „plecam cu masina Ü
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Ü doar în vacan]`“, „a fost a unui b`trân care

nu a circulat cu ea“, „a fost ]inut` în garaj“,
etc. Încerca]i s` verifica]i km automobilului întro reprezentan]` a m`rcii acestuia.
3. Verifica]i documentele de provenien]` ale
automobilului, „carnetul de garan]ie“, jurnalul
de service. Verifica]i cine a fost primul
proprietar, dac` cel care vinde ma[ina se
reg`se[te [i în actele automobilului (carte de
identitate, certificat de înmatriculare)
4. Aspectul caroseriei este deosebit de
important. Verifica]i diferen]ele de nuan]e ale
vopsei. Un autovehicul cu elemente de
caroserie revopsite recent se pot observa fa]` de
celelalte elemente cu vopsea original` (vopsea
mult mai lucioas`, diferen]e de nuan]e). Un
automobil de 8 – 10 ani vechime, mai are urme
de uzur` pe caroserie (zgarieturi fine, lovituri,
etc.). Automobilele revopsite pot ascunde urme
de coroziune ale caroseriei, urme ale unui
accident rutier grav, etc. Caut` urme de
coroziune pe podeaua ma[inii, chiar urcând-o,
într-un service autorizat, pe un elevator. De
asemenea,
verific`
întotdeauna
liniile
portierelor, astfel încât, spa]iul între îmbinarea
elementelor de caroserie sa fie uniform peste
tot.
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5. Parbrizul, geamurile laterale, stopurile [i
farurile pot determina dac` automobilul a fost
implicat într-un accident rutier. La faruri [i
stopuri se verific` codurile de produc]ie, care
trebuie s` fie acelea[i. Toate geamurile
autovehicului trebuie s` aib` acela[i an de
produc]ie, odat` cu fabrica]ia autovehicului.
6. Uzura la interior poate demonstra num`rul
real de kilometri la bord. Volanul, pedalele,
scaunele, schimb`torul de viteze, portierele,
mocheta de pe podea, tr`deaz`, de cele mai
multe ori, istoricul pe care îl poveste[te
vânz`torul [i poate ridica semne de întrebare.
De asemenea, un autovehicul care are interiorul
nou, neuzat, nu poate avea sute de mii de
kilometri.
7. Verifica]i toat` instala]ia electric` din automobil [i anume, în mod special: faruri, lumini
stopuri, iluminarea bordului, comenzi bord.
Defec]iunile la istala]ia electric` se pot remedia
cu sume de bani importante [i sunt în general
greu de reparat.
8. Verific` la un service autorizat partea mecanica a autovehiculului. La o verificare minu]ioas`
a automobilului pe un elevator pot s` ias` la
iveal` mai multe probleme: scurgeri de ulei
excesive, scurgeri de lichid de frân`, Ü

puncte

Ü coroziunea

lonjeroanelor (chiar sudura
acestora în cazul unui accident frontal),
sistemul de direc]ie, cureaua de distribu]ie [i de
accesorii, prinderea motorului, verificare
[uruburilor de prindere a altor elemente. Nu accepta]i verific`ri \n service-urile impuse de vânz`tor.
9. Dup` toate aceste verific`ri pute]i s` cere]i
vânz`torului o plimbare pe un traseu relevant
din punct de vedere al timpului. În timpul
mersului pot ap`rea o serie de probleme cum ar
fi gazele de e[apament evacuate la pornirea
autoturismului sau la acceler`ri. Gazele albalb`strui pot indica problemele motorului
(consum mare de ulei). În traseu trebuie s`
observi trepida]iile, comportamentul suspensiilor, u[urin]a în schimbarea vitezelor, direc]ia,
accelera]ia automobilului. Dup` oprirea automobilului, verifica]i, sub ma[in`, scurgeri de ulei,
antigel.
10. Verific` pre]ul automobilului. Dac` pre]ul

de vedere

acesteia este mai mic decât pre]ul mediu al
automobilelor de acela[i tip [i marc` de pe siteurile de anun]uri, mai mult ca sigur c`
vânz`torul vrea s` scape repede de el. Feri]i-v`
de chilipiruri. Verifica]i dac` vânz`torul are [i
alte anun]uri de vânzare automobile. De obicei
samsarii cump`r` din occident automobile
avariate, cu daun` total`, pe care le
„cosmetizeaz`“ [i le revând apoi la un pre] mult
mai mare.

Speciali[tii Automobil Clubului
Român stau la dispozi]ia membrilor
s`i oricând pentru sfaturi [i l`muriri
în alegerea unui automobil, fie el
second-hand ori nou. Nu ezita]i s`
ne contacta]i la 021/317.82.51 sau
la e-mail organizare@acr.ro
Florin JUMUG~ n
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Nu pleca \n vacan]` f`r`
CARTEA DE SALVARE LA BORD !
Cartea de Salvare este un document format
A4 care con]ine amplasarea unor elemente de
siguran]` activ` [i pasiv` ale autovehiculului, dar
[i a altor repere a c`ror pozi]ie trebuie
cunoscut` de echipele de descarcerare: loca]ia
acumulatorului, airbag-urilor, rezervorului de
combustibil, ramfors`rilor, etc.

De ce este necesar`
o Carte de Salvare?
De cele mai multe ori, în procesul de salvare
al persoanelor încarcerate în propriile autoturisme se pierde timp pre]ios, mai ales în cazul
accidentelor rutiere grave. Echipajele de descarcerare sosite la fa]a locului pot reduce timpul
de descarcerare dac` primesc informa]iile de
care au nevoie (amplasarea acumulatorului este
foarte important`, în multe cazuri, mai ales la
modelele noi de autovehicule, când identificarea acesteia este din ce în ce mai dificil`).

Având o carte de salvare la bord, echipajele
de interven]ie pot sc`dea timpul de descarcerare al victimelor unui accident rutier grav.

De ce este important`
o Carte de Salvare?
Prezen]a, la bordul autovehiculului, a unei C`r]i
de Salvare, reduce semnificativ timpul de
descarcerare al victimelor, permi]ând echipelor
de salvatori s` le stabilizeze [i s` le transporte la
cea mai apropiat` unitate medical` competent`,
în maxim o or` de la producerea accidentului
(a[a-numita ”Ora de Aur”).

Cum trebuie s` proceda]i?
Simplu, în trei pa[i v` pute]i salva via]a:
Vizita]i csb.acr.ro [i desc`rca]i Cartea de
Salvare corespunz`toare modelului autovehiculului dumneavoastr`. Printa]i color Cartea de
Salvare, împ`turi]i-o [i
pozi]iona]i-o la parasolarul din dreptul
conduc`torului auto.
Ridica]i-v`
autocolantul de semnalizare
a prezen]ei c`r]ii de
salvare la bord de la
oricare sucursal` a
Automobil Clubului
Român. Aplica]i autocolantul de semnalizare în partea stâng`-jos, stânga-sus sau
în spatele oglinzii retrovizoare (din perspectiva [oferului).
Atentie: amplasarea
autocolantului
nu
trebuie s` împiedice,
în nici un fel, vizibilitatea [oferului!!!

Alexandru
VASILE n
22

informa]ie

ACR

Aten]ie: Amenzi ustur`toare în Serbia
pentru vitez` de peste 120 km/h!
Dac` circula]i prin Serbia, v`
rug`m s` re]ine]i c` poli]ia m`soar` viteza medie de deplasare pe toate sec]iunile coridorului 10, dup` cum urmeaz`:
n Frontiera (Croatia – Serbia) – Belgrad – Nis – Frontiera
Macedonia
n Frontiera (Ungaria – Serbia) – Novi Sad – Belgrad
n Nis – Dimitrovgrad (Frontiera cu Bulgaria)
Pe aceste tronsoane, la posturile de achitare a taxei de
drum, poli]ia verific` viteza
medie de deplasare a autovehiculelor conduse de c`tre
cet`]enii str`ini. Dac` în urma
determinarilor efectuate de
c`tre poli]ie, viteza medie de
deplasare este peste 120 km/h
(atât cât este limita maxim` de
vitez` pe autostr`zi), poli]ia va
aplica urmatoarele amenzi:
n Pentru dep`[irea vitezei
maxime cu pâna la 20km/h –
amend` 3.000 dinari;
n Pentru dep`[irea vitezei
maxime cu mai mult de 20
km/h [i mai pu]in de 30 km/h
– amend` 5.000 dinari;
n Pentru dep`[irea vitezei
maxime cu mai mult de
30km/h [i mai pu]in de 40
km/h – amend` 10.000 dinari.
Plata acestor amenzi se poate face pe loc. În acest caz ve]i
pl`ti jum`tate din cuantumul
amenzii, obligatoriu în dinari,
la care se va ad`uga [i un comision bancar în valoare de aproximativ 50 dinari.
Situa]ia se poate complica
când dep`[i]i limita de vitez`
cu peste 40 km/h. Iat` ce se
poate întampla:
n Dac` ave]i între 40 – 60

km/h peste limita legal`: amend` între 10.000 – 20.000
dinari [i interzicerea conducerii
unui automobil pe drumurile
din Serbia pentru cel pu]in 30
zile.
n Dac` ave]i între 60 – 80
km/h peste limita legal`: amend` între 20.000 – 40.000
dinari [i interzicerea dreptului
de a mai conduce în Serbia
pentru o durat` de cel pu]in 3
luni.
n Dac` ave]i între 80 – 100
km/h peste limita legal`: amend` între 100.000 –
200.000 dinari [i interzicerea
dreptului de a mai conduce în
Serbia pentru o perioad` de
cel pu]in 8 luni.
n Dac` dep`[i]i cu peste
100 km/h limita maxim` de vitez`: închisoare între 30 – 60
zile.
În ultimele patru cazuri men-

]ionate, poli]ia din Serbia v` va
aduce în fa]a unei instan]e
unde ve]i fi judecat în cadrul
unei proceduri simplificate,
proces care, totu[I, va dura
între 4-5 ore (în func]ie de locul comiterii infrac]iunii, disponibilitatea judec`torilor, etc).
Nu uita]i: în Serbia, pe autostr`zi, limita maxim` de vitez`
este 120 km/h!
Pentru mai multe
informa]ii v` st`m, non
stop, la dispozi]ie pe
pagina noastra de
facebook, la e-mail
acr@acr.ro sau la
telefon 021 222 22 22.
A[adar mare aten]ie la viteza
pe drumurile din Serbia! Conduce]i cu pruden]`!
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