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Datorit` dezvolt`rii specta -
culoase a Internetului [i a flu -
en]ei tot mai evidente a
cititorilor spre acest univers
informa]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
important de membri ACR, în -
cepând cu anul 2010, revista
„Auto tu rism“ apare on-line, pe
site-ul www.acr.rowww.acr.ro [i poa te fi
accesat` gratuit.

P r i m u l  n u m ` r  P r i m u l  n u m ` r  
-  f e b r u a r i e  1 9 6 9  --  f e b r u a r i e  1 9 6 9  -
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ed i to r ia lau to tu r i sm

La începutul secolului trecut, România
a p`truns prin civiliza]ia automobilului în
universul de civiliza]ie [i cultur` a Eu -
ropei [i a lumii. În 5 aprilie 1904 a luat
fiin]` Automobil Clubul Român, ]ara
noastr` înscriindu-se printre primele 10
]`ri din Europa [i printre întîiele 14 ]`ri
din lume în care se crease un club auto -
mobilistic. 

Ini]iatorul acestui eveni ment de refe -
rin]` pe plan mondial a fost Prin]ul
George Valentin Bibescu, care a onorat
timp de 20 de ani [i func]ia de pre -
[edinte al ACR. 

Este deosebit de semnificativ [i faptul
c` la numai câteva luni de la crearea sa,
Automobil Clubul Român s-a înscris,
printr-un nou pionerat, în rândul pri me -
lor [ase ]`ri din lume - dup` Fran]a, SUA,
Germania, Italia [i Austria - care au or -
ganizat un concurs oficial de „tr`suri f`r`
cai“ cum erau numite peiorativ auto  mo -
bilele în preistoria lor. 

Acest eveniment auto mobilistic, cu
valoarea pionieratului, a fost ini ]iat, de
asemenea, de Prin]ul George Valentin
Bibescu.

Cununa de lauri din 1904 a Automobil
Clubului Român a fost aureolat` în sep -
tembrie 1914 prin primirea sa ca mem -
bru al Asocia]iei Interna]ionale a Auto -
mobil Cluburilor Recunos cute (AIACR),
cu sediul la Paris, denumit` ulterior, Fe -
de ra]ia Interna]ional` a Automobilu lui (FIA).

Evenimentele marcante pe care Auto -
mobil Clubul Român le s`rb`tore[te la 5
aprilie 2019 nu au doar o valoare
simbolic`. 

Aceste eve nimente majore au o va -
loare na]ional` de înalt` referin]` în isto -
ria culturii [i civiliza]iei române[ti la în -
ceput de secol XX, precum [i o semni -
fica]ie unic` în istoria mondial` a auto -
mobi lismului. 

Putem afirma c`, în prezent, Auto -
mobil Clubul Român re prezint` con -
[tiin]a treaz` a activismului automo bi -
listic din Româ nia, precum [i un par te -
ner performant al celor peste 200 clu -
buri automobilistice din str`i n`tate, din
Federa]ia Interna]ional` a Automo bilului
(FIA).

Brandul na]ional [i interna]ional al
ACR este iluminat [i de faptul c` în
ace[ti ani ACR a ob]inut dou` distinc]ii
de referin]`: Diploma de  Excelen]` în
Sigu ran]a Rutier` acordat` de Comisia
European` [i Premiul FIA pentru Inova]ie
în Siguran]a Rutier`, care încununeaz`
multe alte distinc]ii acordate de institu]ii
na]ionale [i interna]ionale.

Arcul de timp al celor 115 ani de exis -
ten]` a ACR reprezint` o valoare ju -
biliar`, atât prin bilan]ul s`u perfor mant,
cât [i prin perspec tivele optimiste ale
dezvolt`rii Asocia]iei în viitor, într-un
registru modern de servicii, avantaje [i
facilit`]i destinate membrilor ACR, la

115 ani de existen]`115 ani de existen]`
a Automobil Clubuluia Automobil Clubului
RomânRomân
1904 - 20191904 - 2019

Ü
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nivelul tuturor sucursalelor [i agen -
]iilor jude]ene, printr-un mana gement
eficient [i specific, prin perfec]ionarea
sistemului de comunicare cu membrii
ACR [i ceilal]i automobili[ti, cât [i prin
afirmarea ACR în sistemul organiza]iilor
automobilistice de pe toate continen te -
le.

Printre obiectivele majore ale JUBI LE -
ULUI „2019 – 115 ani DE EXISTEN}~“
men]ion`m:

oo Îmbun`t`]irea re]elei tehnice
de asisten]` rutier` la nivel na]ional
în vederea sc`derii, în continuare, a
timpului de interven]ie a Automobil
Clubului Român [i cre[terea ratei de
depan`ri la fa]a locului;
oo Perfec]ionarea sistemului de

implemen tare a valorilor conducerii
auto preventive în rândul tuturor par -
ticipan]ilor la traficul rutier din ]ara
noastr`;
oo Diversificarea formelor de con -

sultan]` tehnic` auto, juridic`, me -
dical` [i turistic` [i în alte domenii
specifice automobilismului în rândul
membrilor ACR [i celorlal]i auto mo -
bili[ti;
oo Cre[terea num`rului centrelor

de exce len]` în kartingul electric prin
amplificarea bazei de selec]ie a ta -
lentelor în sportul automobilistic din
su  cursalele [i agen]iile ACR;
oo Diversificarea serviciilor [i faci -

lit` ]ilor specifice automobilis mu lui

feminin, îndeosebi în domeniile tu -
rismului automobilistic al sportului
auto [i kartingului;
oo Organizarea de activit`]i auto -

mobilistice destinate vârstei a treia,
cu prioritate în rândul veteranilor
ACR, în sucursale [i agen]ii ACR.

* * * 
Jubileul celor 115 ani de existen]` a

ACR va avea darul de a defini, la timpul
prezent, identitatea [i personalitatea ar -
monioas` [i distinct` a Asocia]iei noas -
 tre în cadrul Societ`]ii Civile din Ro mâ -
nia [i în rândul cluburilor auto mo bilis -
tice din comunitatea mondial` a Fe de ra -
]iei Interna]ionale a Automo bilului, acre -
ditat` la Organiza]ia Na]iu ni lor Unite.

Cu ocazia Zilei de 5 aprilie 2019, me -
mo rabilul jubileu al Automobil Clubului
Român, în numele Consiliului de Con -
ducere [i al Co mitetului Executiv, adre -
sez tuturor automobi li[tilor cele mai c`l -
duroase felicit`ri, ur`ri de s`n`tate [i fe -
ricire, [i dorin]a de a avea parte de c`l` -
torii în deplin` siguran]` [i confort pe ar -
terele de circula]ie din ]ar` [i str` in`tate!

La mul]i ani tuturor automobili[tilor!La mul]i ani tuturor automobili[tilor!

nn IngIng .  CONSTANTIN NICULESCU.  CONSTANTIN NICULESCU
Pre[edinte le  Pre[edinte le  

Automobi l  C lubulu i  RomânAutomobi l  C lubulu i  Român

ed i to r ia lau to tu r i sm
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Duminic`, 17 martie 2019,
a avut loc, într-o atmosfer`
s`r b`toreasc`, la „Casa Uni -
versitarilor Bucure[ti“, un eve -
niment de elit` automo bilis -
tic` na]ional` „Laurii pilo „Laurii pilo --
tajului auto 2018tajului auto 2018”, consa -
crat premierii campionilor
Auto mobil Clubului Român

din competi]iile de automo bi -
lism [i de karting. 

Acest moment festiv, de
anvergur` na]ional`, încunu -
neaz` o activitate sus ]inut`
pe întregul parcurs al anului
2018, de automo bilism spor -
tiv [i de karting, circum scris
„Deceniului Mon dial al Sigu -

ran]ei Rutiere 2011 – 2020”,
desf`[urat la nivel interna]io -
nal prin Rezo lu]ie a Organi -
za]iei Na]iunilor Unite.

Semnifica]ia acestui eveni -
ment automobilistic [i de
karting al Automobil Clubului
Român, inclusiv prin expresia
sa major` de cultur` [i

sport auto

LAURI I  P ILOTAJULUI  AUTO 2018LAURI I  P ILOTAJULUI  AUTO 2018

Ü
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sport auto

civi liza]ie româneasc`,
având în vedere c` anul

2019 mar cheaz` împlinirea a
115 ani de existen]` a Aso -
cia]iei noastre. 

Este un adev`r cunoscut [i
recu noscut c` Automobil
Clubul Român s-a înscris, la
început de secol XX, printre
primele 10 cluburi auto cen -
tenare din Europa [i printre
primele 14 cluburi auto cen -
tenare din lume, într-o exis -
ten]` fr`mân tat` de dou`
r`zboaie mondiale, de mai
multe dictaturi [i vici situdini
istorice. Prezen]a Automobil
Clubului Român în elita
automo bilistic` mondia l` se
explic`, de asemenea, prin
aceea c` România se situeaz`
printre primele 6 ]`ri din
lume care au organizat
curse automo bilistice, în
pre mier`. Prima curs` a
avut loc chiar în anul în -
fiin]`rii ACR (22 sep -
tembrie 1904), pe ruta
Bucure[ti-Giurgiu-Bucu -
re[ti.

Iat` de ce festivitatea
„La urii Pilotajului Auto
2018” a avut o mare în -
c`rc`tur` e mo]ional`, de cul -
tur` [i civiliza]ie, în care
trecutul ACR s-a meta mor -
fozat cu prezen tul ACR, pe

fundamentul unor competi]ii
automobilistice [i de karting
de puternic` re zo nan]` pen -
tru to]i sportivii [i campionii

automobilismu lui anului 2018,
pentru p` rin]ii, fra]ii [i prie -
tenii acestora pre zen]i la

acest eveni -
ment. 

Un mo -
ment deose -
bit al fes  tivi -
t`]ii „Laurii
P i l o  t a  j u l u i
Auto 2018”
l-a con  stituit
în mâ na rea, în
fa]a celor pes -
te 100 de par -
ti ci pan]i-spor -

tivi, oficiali [i organizatori, a
cupelor, pla chetelor [i me -
daliilor pentru suc ce sele [i
pres ta]ia din anul 2018. 

S-a remarcat, totodat`,
num`rul mare de doam -
ne [i dom ni[oare care
au fost premiate în ca -
drul galei, dove dindu-se,
în acest fel, c` im pli ca -
rea femeilor în motor -
sportul autohton devine
din ce în ce mai repre -
zentativ` [i serioa s`.

Festivitatea de premie -
re a fost onorat` de prezen]a,
pe întreaga durat` a acestei
s`rb` tori, a domnului ing.
Con stantin Niculescu, Pre[e -
dintele Automobil Clubului
Român, care, în alocu]iunea
]inut` cu acest prilej, a re -
marcat c` „tinere]ea sportive -
lor [i sportivilor din automo -
bi lism arat` c` viitorul auto -
mobilismului în România este
asigurat [i exist` pre mizele c`
unul dintre ace[tia va deveni
«Hamilton de Ro mânia»”.

nn F lor in  JUMUG~Flor in  JUMUG~

Ü
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aniversare acr

|n fiecare an, iubitorii [i
colaboratorii auto mobi -
lis mului Auto mobil Clu -
bului Român ca Auto -
ritate Sportiv` Na]ional`,
au marcat, \n mod oficial,
\n sucursalele jude]ene [i
agen]iile locale, semni -
fica ]ia acestei zile em -
blematice: 5 Aprilie –
Ziua Automobilistului [i
\mplinirea a 115 ani de
existen]` a ACR. 

Membrii Consiliilor de
Conducere, constituite
din “veteranii” ACR, pre -
cum [i simpatizan]ii locali
ai Asocia]iei, s-au \ntâlnit
la sediile jude]ene ale
ACR sau la Sta]iile de
Asis ten]` Tehnic` pentru
a onora acest eveniment
s`rb`toresc, sau, \n multe
cazuri, pentru a-[i ”aduce
la zi” calitatea de mem -
bru al ACR. 

|n aceast` zi festiv`,
când s-au \mplinit 115
ani de la \nfiin]area, la
\nceput de secol XX, a
Primului Club Auto din
România, membri aso -
cia]iei prezen]i s-au
bucurat de pl`cuta sur -
priz` prin prezentarea
Mesajului transmis de dl.
Constantin Niculescu,
Pre [edintele ACR, adre -
sat directorilor [i sala -
ria]ilor din sucursale,
precum [i tuturor mem -
brilor ACR. 

Pretutindeni, membrii
ACR au ciocnit, m`car \n
gând, o cup` de [am pa -
nie \n onoarea Auto mo -
bil Clubului Român, sin -
gura organiza]ie a Socie -
t`]ii Civile din România
cu o existen]` secular`.

n  n  R E D A C } I AR E D A C } I A

S~RB~TOAREA AUTOMOBILI{TILORS~RB~TOAREA AUTOMOBILI{TILOR
|N SUCURSALELE TERITORIALE|N SUCURSALELE TERITORIALE

AradArad

Bistrița NBistrița Năsăudăsăud

Dol jDol j

GorjGorj Mehedinț iMehedinț i SălajSălaj
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acr interna]ional

În perioada 20 - 21 martie 2019, Pa   În perioada 20 - 21 martie 2019, Pa   --
 latul Parla men tu lui din Capital` a latul Parla men tu lui din Capital` a
g`zduit Conferin]a In terna]ional` de Si g`zduit Conferin]a In terna]ional` de Si --
guran]` Rutier`, eveniment desf` [u ratguran]` Rutier`, eveniment desf` [u rat
sub egida Pre [e  din]iei României lasub egida Pre [e  din]iei României la
Consiliul Uniunii Europene.Consiliul Uniunii Europene.

Organizat`
de c` tre Con -
siliul Eu ro  pe -
an pentru Si -
gu  ran  ]a în Transpor turi (ETSC – European
Transport Safety Coun cil) în cola bo rare cu
Ministerul Trans porturilor din Ro mânia [i
Carta Eu ropean` de Sigu ran]` Rutier`
(ERSC), Con ferin]a a adus la
Bucure[ti spe ciali[ti în siguran]a
rutier`, pre cum [i reprezentan]i
ai Co misiei Euro pene din acest
do meniu. 

Structurat` pe patru sec]iuni,
plus un workshop orga nizat la
închi de rea acesteia, Confe rin]a
a în cercat s` aduc` laolalt` atât
bu nele practici de siguran]`
rutier` implementate în Europa,
cât [i experien]e locale ale
factorilor implica]i în acest do -
meniu din România. 

La acest eveni -
ment a parti cipat [i
o de lega]ie a Au to -
mobil Clubului Ro -
mân, pre miat de
dou` ori de c`tre
Comisia Euro pean`
prin ERSC, cu Pre -
miul de Excelen]` în
Si guran]a Rutier`.

Delega]ia ACR,
con  dus` de c`tre
Pre[edintele Aso cia -
]iei, a fost invitat` s`
sus]in` o prezentare
a proiectelor [i cam paniilor de siguran]` [i
educa]ie rutier` sus]inute de clubul nostru
în ultima perioad`, care au fost apreciate
pozitiv de c`tre audien]`.

La invita]ia ACR adresat` Federa]iei
Interna]ionale a Automobilului, la lucr`rile
Conferin]ei a participat [i un reprezentant al
biroului de la Bruxelles a Regiunii I FIA, în

persoana d-nei Jasmijn Ver -
9vaeck.
Ne-am fi dorit ca în cadrul
conferin]ei s` putem vedea mai
multe ini]iative concrete ale
factorilor responsabili din ]ara
noastr`, precum [i un interes
mai mare al au tori t`]ilor ro -
mâne, îns` repre zen tan]ii la
nivel înalt din cadrul mi -
nisterelor implicate nu au fost
prezen]i la eveniment.

nn Alexandru VASILEAlexandru VASILE

ACR PREZENT LA ACR PREZENT LA 
CONFERIN}A INTERNA}IONAL~ CONFERIN}A INTERNA}IONAL~ 
DE SIGURAN}~ RUTIER~ 2019DE SIGURAN}~ RUTIER~ 2019
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ACRbenef i c i i l e

Mai multe beneficii
la aceea[i cotiza]ie
de membru

În ultima perioad` de timp,
situa]ia economic` a Româ -
niei se confrunt` nu numai cu
cre[teri semnificative ale
pre]urilor produselor de larg
consum oferite c`tre popu -
la]ie, dar [i cu cele ale ser -
viciilor companiilor de pe
pia]a româneasc`. Pre]urile
combustibililor, ale asigur` -
rilor [i cele ale pieselor auto,
au suferit [i ele modificari
datorate deprecierii monedei
na]ionale.

Cu toate acestea, Automo -
bil Clubul Român a r`mas
fidel membrilor s`i [i nu a
crescut cuantumul cotiza]iilor,
de[i, conform celor afirmate
mai sus, se impunea acest

lucru pentru a putea oferi
acelea[i beneficii ca [i pân`
acum.

Mai mult, de[i ne-am
confruntat cu o cre[tere a
costurilor de furnizare a

beneficiilor c`tre membrii, am
continuat s` men]inem ca -
litatea asisten]ei rutiere pe
care o furniz`m non stop nu
numai în România, ci [i în
str`in`tate, [i s` m`rim nu -
m` rul de avantaje pe care le
oferim prin partenerii no[tri
strategici. În acest sens st`
m`rturie [i ob]inerea, în anul
2018, a recertific`rii ISO
9001:2015 pentru „serviciile
de asisten]` rutier` [i mo -
bilitate“ oferite de c`tre ACR.

În ciuda situa]iei economi -
ce din România, am c`utat s`
dezvolt`m sportul automobi -
lis tic [i de karting la nivel de
mas`, eforturile finan ciare
fiind sus]inute din propriul
buget. 

Asocia]ia automobili[tilor Asocia]ia automobili[tilor 
[i iubitorilor automobilismului [i iubitorilor automobilismului 

sportiv [i turisticsportiv [i turistic

Ü
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De asemenea, edu ca -
]ia rutier` a fost pentru noi
una dintre priorit`]i, con cre -
tizându-se cu alc`tuirea echi -
pei României [i partici parea
acesteia la Concursul Inter -
na]ional de Educa]ie Ru tier`
FIA 2018 care a avut loc la
Budapesta [i unde, repre zen -
tan]ii ]`rii noastre, copii cu
vârste cuprinse între 10 – 12
ani, au ocupat un me  ritoriu
loc patru. 

Bine înteles, [i acest efort fi -
nanciar a fost sus]inut tot din
bugetul ACR, nicio alt` insti -
tu]ie de stat nefiind interesat`
s` spri jine acest demers al
nostru, pentru afirmarea echi -
pei Ro mâniei.

Fiind lâng` automobili[ti de
115 ani, ne vom confrunta,
împreun`, cu acelea[i pro vo -
c`ri: cre[terea pre]urilor la
combustibili, a pieselor auto
[i noi taxe inventate de au -
torit`]i. 

Prin men]inerea cotiza]iei
de membru la acela[i nivel,
Automobil Clubul Român a
dorit sa vin` \n sprijinul

membrilor ACR [i automo bi -
li[tilor atunci când costurile [i
provoc`rile de]i nerii unui
auto  mobil le sunt potrivnice.

Anul 2019 este unul pro vo -
cator [i în sensul în care ne
dorim s` l`rgim plaja de be -
neficii [i gratuit`]i ale clubului,
s` dezvolt`m noi parteneriate
[i produse de mobilitate [i s`
r`mânem acela[i ap`r`tor al
drepturilor automobili[tilor.

Cu toate c` anticip`m o
cre[tere continu` a pre]urilor
[i în viitorul apropiat, vom

continua s` r`mânem acela[i
sprijin de n`dejde [i calitativ
pentru membrii no[tri, s` îi
ajut`m atunci când vor avea
nevoie de noi, indiferent de
or` sau continent, toate aces -
tea cu un simplu apel la nu -
merele de telefon:

021 222 22 22, 
0745 382 715 sau 
0722 382 715.

Non stop al`turi de auto Non stop al`turi de auto --
mobili[ti!mobili[ti!

nn Mihai  }U}UMihai  }U}U

Ü
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ACR \n ofensiv`

ACR a fost prezent în luna decembrie
2018 la Adunarea General` a Federa]iei
Interna]ionale a Automobilului, care a avut
loc în Rusia la Sankt Petersburg, printr-o
delega]ie condus` de Pre[edintele ACR, dl.
Constantin Niculescu. Adunarea General` a
FIA a procedat la modificarea statutului prin
crearea Comisiei pentru Drift a FIA, prin
cre[terea competen]elor Consiliului Mondial
pentru Mobilitate [i Turism precum [i ale
Regiunilor FIA privind aprobarea Regula -
men tului Intern [i alegerea comisiilor spe -
cializate ale FIA. 

Asocia]ia noastr` s-a bucurat de o
recunoa[tere deosebit` prin alegerea re -
prezentan]ilor ACR ca membri în Comisia

pentru Servicii de Mo -
bilitate a Federa]iei In -
ter na ]io nale a Automo -
bilului, în cadrul Co mi -
siei Medicale FIA [i al
Comisiei Interna]ionale
de Karting a FIA.

Automobil Clubul
Ro  mân a fost prezent
la workshop-ul FIA desf`[urat la Bruxelles în
perioada 12-13 noiembrie 2018 privind fo -
losirea celor mai inovative tehnologii de
asisten]` rutier`. 

Evenimentul a benficiat de prezen]a unor
speciali[ti în domeniu care au adus în prin
plan diverse abord`ri ale promov`rii pe
internet, pentru cre[terea [i eficientizarea
interac]iunii cu automobili[tii afla]i în di -
ficultate.

ACR garant al calit`]ii conformACR garant al calit`]ii conform
standardului ISO 9001:2015standardului ISO 9001:2015

Îmbun`t`]irea calit`]ii serviciilor de asis -
ten]` rutier` a constituit o preocupare

2018 – Un bilan] automobilistic2018 – Un bilan] automobilistic
performantperformant

Pentru Automobil Clubul Român, anul 2018 a fost evaluat printr-unPentru Automobil Clubul Român, anul 2018 a fost evaluat printr-un
management proiectat [i finalizat la nivelul a[ept`ilor membrilor asocia]eimanagement proiectat [i finalizat la nivelul a[ept`ilor membrilor asocia]ei
[i ale celorlal]i automobili[ti din ]ara noastr`. În anul 2018, Automobil[i ale celorlal]i automobili[ti din ]ara noastr`. În anul 2018, Automobil
Clubul Român s-a identificat ca o organiza]ie inconfundabil`, secular` [iClubul Român s-a identificat ca o organiza]ie inconfundabil`, secular` [i
original` în Societatea Civil`, în pofida vicisitudinilor economice [i socialeoriginal` în Societatea Civil`, în pofida vicisitudinilor economice [i sociale
cu care s-a confruntat România [i a recesiunii economice interna]ionale.cu care s-a confruntat România [i a recesiunii economice interna]ionale.
Consiliul de Conducere [i Comitetul Executiv ale ACR [i-au îndeplinitConsiliul de Conducere [i Comitetul Executiv ale ACR [i-au îndeplinit
func]ii le statutare [i competen]ele conferite, implicându-se, în permanen]`,func]ii le statutare [i competen]ele conferite, implicându-se, în permanen]`,
prin decizi i  ef iciente [i  prin asigurarea controlului asupra real iz`ri iprin decizi i  ef iciente [i  prin asigurarea controlului asupra real iz`ri i
hot`rârilor adoptate. hot`rârilor adoptate. 

Ra]iunea de a fi a Automobil Clubul Român a constituit, [i în anul 2018,Ra]iunea de a fi a Automobil Clubul Român a constituit, [i în anul 2018,
sluj irea intereselor majore ale membrilor ACR, în primul rând prinsluj irea intereselor majore ale membrilor ACR, în primul rând prin
amplificarea [i modernizarea pachetului de servicii , avantaje [i facill it`]iamplificarea [i modernizarea pachetului de servicii , avantaje [i facill it`]i
puse la dispozi]ia acestora, atât în ]ar` cât [i în str`in`tate, prin cele pestepuse la dispozi]ia acestora, atât în ]ar` cât [i în str`in`tate, prin cele peste
100 de puncte de lucru ACR, \n sucursale [i agen]ii teritoriale [i prin100 de puncte de lucru ACR, \n sucursale [i agen]ii teritoriale [i prin
asisten]a juridic` si tehnic` asigurat` de c`tre organiza]ii le partenere dinasisten]a juridic` si tehnic` asigurat` de c`tre organiza]ii le partenere din
]ara noastr` [i prin cluburile automobilistice din sistemul]ara noastr` [i prin cluburile automobilistice din sistemul
Federa]iei Interna]ionale a Automobilului.Federa]iei Interna]ionale a Automobilului.

Ü
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ACR \n ofensiv`

constant` a Auto -
mobil Clubului Ro -
mân. 

Organiza]ia noastr`
are grij` ca fiecare
auto mobilist s` aib`
parte de cele mai bu -
ne servicii, mo bi lita -
tea acestora fiind în
gri ja noastr`.

Politica de Calitate
pe care ACR a adop -
tat-o la nivel organi -
za ]ional a asigurat op ti mizarea per ma nent`
a nive lului ser vi ciilor noastre de asisten]`
rutier`, prin concen trarea tuturor resurselor
dis ponibile în vederea realiz`rii a[tep t`rilor
membrilor nostri.

De asemenea, am garantat promptitudine
în furnizarea ajutorului rutier [i stabilirea
unei rela]ii interactive cu to]i partenerii no[ -
tri, în vederea proiect`rii şi furniz`rii unor
servicii de calitate.

Periodic, ACR a desf`[urat ac]iuni de
autoevaluare [i instruire a mecanicilor [i [o -
fe rilor care asist` [i ofer` ajutor automo -
bili[tilor. 

În prezent avem cele mai înalte standarde
în asisten]a rutier` [i depanare, atât prin ca -
lific`ri specifice, cât [i prin conduita potrivit`
a întregului personal implicat în furnizarea

serviciilor de mobilitate.
Toate acestea ne-au ajutat, în timp, s`

devenim liderul asisten]ei rutiere din Ro -
mânia, lucru care este demonstrat [i de
reînnoirea certificatului emis de c`tre   Ro -
mânia pentru Asigu rarea Calit`]ii (SRAC),
confirmân du-se astfel c` Automobil Clubul
Român a implementat [i a men]i nut un
sistem de management al calit`]ii, conform
standardului ISO 9001:2015, pentru
“Servicii de Asisten]` Rutier` [i Mobilitate”.

ACR pepinier` de pilo]i ACR pepinier` de pilo]i 
[i sus]in`tor [i sus]in`tor 

al automobilismului electrical automobilismului electric

Sub egida Automobil Clubului Român, în
calitatea sa de Autoritate Sportiv` National`
(ASN) recunoscut` de c`tre Federa]ia In -
terna]ional` a Automobilului (FIA), s-a
organizat în colaborare cu Clubul de Karting
Bucure[ti, SuperCupa României la karting
electric pentru copii.

Circuitul pe care copiii intre 5 si 12 ani s-
au întrecut duminica 19 august 2018, a fost
special amenajat în jurul unor obiective
impor tante din Bucure[ti: Palatul Regal, Sala
Palatului [i Muzeul Na]ional de Art`. Dup`
cum se cunoa[te, Kar tingul electric re pre -
zint` o viziune pentru viitorul

Ü
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motorsportului româ -
nesc [i european având ca
scop promo varea energiei
curate [i a sustenabilit`]ii.

Odat` cu înfiin]area Co -
mi siei ACR de Vehicule
Electrice [i Energii Alter -
native, Automobil Clubul
Român împreun` cu Clu -
bul 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 care întrune[te 5
com  peti]ii specifice cu un debut str`lucit  în
municipiul Constan]a. 

Automobil Clubul Român se aliniaz` ce -
rin]elor [i orient`rii Federa]iei Interna ]io nale
a Automobilului (FIA), în ceea ce pri ve[te
promovarea, în motorsport, a ener gi ilor du -
ra bile [i a sustenabilit`]ii pentru un mediu
curat.  

Avem convingerea c` prin atra gerea co -
piilor [i tinerilor în aceste activit`]i sportive
cu vehicule electrice, se va asigura o con ti -
nuitate a dezvolt`rii [i perpetu`rii noilor ten -
din]e din motorsportul na]ional [i inter na -
]ional.

„O secund` pentru via]a ta“„O secund` pentru via]a ta“

Se cuvine men]ionat` seria de activit`]i
dedicate ac]iunii „O secund` pentru via]a
ta” realizate în Sucursalele Bra[ov, Bis -
tri]a-N`s`ud, Dâmbovi]a, Gala]i finalizate
prin participarea echipei de copii se lec -
]io na]i de Automobil Clubul Român la
competi]ia de educa]ie rutier` organizat`
de Clubul Automobilsitic din Bulgaria, la
Parvomay precum [i la Campionatul Eu -
ropean de Educa]ie Rutier` din Ungaria
sub egida Federa]iei Interna]io nale a Au -
tomobilului (FIA).

În anul 2018 ACR a continuat promo -
varea [i sus]inerea ac]iunii „Cartea de
Sal vare la Bord” care poate cre[te [an se -
le de salvare a participan]ilor la trafic. 

Cu ajutorul acesteia, timpul de des car -
ce rare poate fi redus cu pân` la 30%.
Acest proiect se înscrie în seria acti -

vit`]ilor pe care Auto mo bil
Clubul Român le de ruleaz`
în cadrul Dece ni ului Mon -
dial al Siguran]ei Ru tiere
2011-2020, lansat de Or -
ga ni za]ia Na]iunilor Unite.
„Cartea de Salvare la Bord”
este un document stan -
dardizat în format A4, care
prezint` specifica]iile teh ni -
ce ale automobilelor, astfel
încât, în cazul unui acci -

dent rutier, echipele de descarcerare s`
intervin` cu promptitudine pentru salvarea
victimelor.

Automobil Clubul Român a participat, la
invita]ia Consiliului Jude]ean Mure[, la des -
chiderea oficial` a circuitului dedicat auto -
mo bilismului [i motociclismului sportiv, inti -
tulat sugestiv Transilvania Motor Ring, pe
un circuit de vitez` de peste 3,5 Km, cu sis -
tem de cronometraj, control concurs [i
punct de informare, circuit construit pe o
suprafa]` de 35 de hectare cu o loca]ie
având ca pa citatea de 1500 de locuri [i pe
un traseu care poate g`zdui circa  10 000 de
per soa ne. 

ACR salut` [i sus]ine investi]iile în motor -
sport, felicitând pe aceast` cale autorit`]ile
din jude]ul Mure[ [i totodat` încurajeaz` [o -
ferii pasiona]i de automo bilism sportiv s` in -
tre în aceast` lume spectaculoas` [i pro -
vocatoar-pozitv` a competi]iilor pe circuit.

n n I l ie  GABRAI l ie  GABRA

Ü
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Concep]ia psihologilor, care
nu sunt misogini, este unanim
guvernat` de adev`rul c` fe -
meile dispun nativ de valorile
conserv`rii vie]ii umane, în mai
mare m`sur` decât b`rba]ii. 

Se admite, a[adar, [i ideea
c` în ipostaza de conduc`tor
auto, femeia dispune de o per -
cep]ie mai acut` a pericolelor
pe arterele de circula]ie, acor -
dând o mai mare importan]`
com por ta mentului de preca u -
]ie [i de prevenire fa]` de
proba bilitatea unui accident. 

Studiile efectuate în unele ]`ri europene
pun în eviden]` faptul c` femeile la volan
produc mai pu]ine accidente decât b`rba]ii.

Acest lucru este valabil [i în Ro mânia,
unde, din totalul posesorilor de per mise
auto de conducere, femeile reprezint` circa
30%. Statisticile efectuate pun în eviden]`
inclusiv faptul c` femeile se afl` pe un loc
secund, fa]` de b`rba]i la kilometri parcur[i
la volan. 

În Fran]a, de pild`, con form studiilor efec -
tuate cu câ]iva ani în urm`,  femeile parcurg
anual, în medie, 10.000 km, în timp ce b`r -
ba]ii ajung frecvent la 15.000 km. Femeile
merg cu automobilul mai ales în interiorul
ora[elor cu o vitez` medie de rulare de 31

km/h, fa]` de b`rba]i care înregistreaz`
aproa pe 40 km/h.

Societ`]ile de asigurare din unele ]`ri
euro pene n-au neglijat datele referitoare la
valorile traficului rutier [i cele acciden tolo -
gice. Ecua]ia rezult` de la sine: în unele ]`ri
societ`]ile de profil ofer` femeilor asigur`ri
în func]ie de de kilometri parcur[i, adic` o
prim` de asigurare pentru femeile de la
volan mai mic` pentru acelea[i condi]ii de
trafic pe arterele de circula]ie rutier`.

Automobil Clubul Român s-a preocupat,
de asemenea, pentru promovarea automo -
bilismului în rândul femeilor, prin competi]ii
specifice ca „Raliul Frumuse]ii” [i „Raliul
Femina”, iar în structura unor competi]ii au-
to [i de karting pentru amatori au fost
cuprinse probe pentru voca]iile auto fe -
minine sau probe pentru echipaje mixte,
mai ales familiale. 

La festivitatea „Laurii pilotajului auto”,
des tinat` performan]elor din anul 2018,
aceste competi]ii s-au bucurat de o au -
dien]` deosebit` din partea Comisiei Na -
]ionale de Automobilism [i Karting ACR, prin
acordarea de numeroase cupe, medalii [i
diplome celor mai înalte performan]e pen -
tru amatorii [i sportivii consacra]i!

n n Nicoleta  C~LINOIUNicoleta  C~LINOIU
Director  Sucursa la  ACR S ib iuDi rector  Sucursa la  ACR S ib iu

S P O R T U L  A U T O M O B I L I S T I CS P O R T U L  A U T O M O B I L I S T I C
F E M I N I N  Î N  O F E N S I V ~F E M I N I N  Î N  O F E N S I V ~
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În sucursalele [i agen]iile
ACR din ]ar` a fost marcat`
Ziua Interna]ional` a Femeii,
mai ales ca femeile repre -
zin t` peste 30% din totalul
conduc`torilor auto din ]ara
noastr`.

Sucursalele noastre au
oferit, ca [i în al]i ani,
simboluri ale prim`verii [i în
primul rând, flori, atat de
apreciate de c`tre doamne.
Aceste ac]iuni de suflet,
desf`[urate împreun` cu
alte institu]ii jude]ene, au
avut loc la sediile su cur -
salelor ACR sau pe arterele
de circula]ie [i parc`rile din
ora[e, bucurându-se de o

deosebit` audien]`.
Cu acest prilej, doamnelor

[i domni[oarelor le-au fost
oferite, de asemenea,   ma -
te riale promo ]io nale [i in -
formative privind pachetul
bogat de beneficii, avantaje
[i facilit`]i ACR, iar foarte
multe dintre acestea au so -
licitat calitatea de mem bru
al asocia]iei, mai ales ca
Automobil Clubul Român a
oferit reduceri cu ocazia zilei
de 8 Martie.

Este demn de men]ionat
[i faptul c`, mai multe su -
cursale au organizat compe -
ti]ii automobilistice dedicate
exclusiv femeilor.

Prezent`m, imagini de la
aceste eveni mente.

n n Elena BElena B OC{AN OC{AN 
Di rector  Sucursa la  Di rector  Sucursa la  

ACR S`la jACR S`la j

“Z iua Interna] ional`  a  Femei i ”“Z iua Interna] ional`  a  Femei i ”
marcat`  în  sucursa le le  ACRmarcat`  în  sucursa le le  ACR
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Faptul c` România înregistreaz` cea mai
mare rat` a mortalit`]ii rutiere dintre toate
statele membre UE, respectiv 98 decese/1
milion, nu mai mir` pe nimeni. Ca s` v`
face]i o idee despre
ceea ce înseamn`
acest lucru, trebuie s`
lua]i în calcul faptul
c` media acestui
indice, la nivel eu -
ropean, este de 48
decese /1 milion.
Pân` [i Bulgaria, una
dintre ]`rile „campi -
oane” la acest in -
dicator, ne-a l`sat în
urm`, sc`zând num` -
rul de accidente ru -
tiere grave prin
m`suri simple, dar eficiente, [i nu prin
promisiuni de[arte (uneori fantasmagorice),
cum este cazul în ]ara noastr`.

În România, statisticile oficiale arat` c`
aproape singurii vinova]i despre tragediile
de pe [osele sunt conduc`torii auto, acei
concet`]eni care pl`tesc bani grei pentru
taxe, impozite, roviniete, asigur`ri, taxe de
prim` înmatriculare, taxe de poluare,
amenzi, etc. Oare ei s` fie singurii vinova]i?
Nu cumva, într-o m`sur` considerabil`, este
de vin` [i infrastructura, aceast` „fata
morgana” despre care factorii care ar trebui
sa se ocupe de acest lucru nu scot o vorb`?
Pentru a putea în]elege ce loc ocup` in fra -
structura rutier` în cauzalitatea evenimen -
telor rutiere, vom analiza o defini]ie sim -
plist`, dar foarte sugestiv`, a accidentului de
circula]ie, care sun` în felul urm`tor: 

„...un eveniment aleatoriu, având cauze
multiple, care sunt în parte de natur`

determinist` (aupra c`rora se poate
ac]iona) [i în parte de natur` stocastic`
(asupra c`rora nu avem nicio putere).
Componentele: factorul uman, vehiculul [i

mediul rutier formeaz` sistemul elementar
de siguran]` rutier`, accidentul rutier
rezultând din ruperea echilibrului între cele
trei componente. Pentru ca un mediu rutier
s` fie func]ional, ar trebui s` aib` urm`toa -
rele caracteristici: suprafa]a carosabil` bine
între]inut`, cu semne rutiere, semnalizari [i
marcaje în bun` stare, drumul bine iluminat,
benzile de circula]ie repartizate [i separate
în mod corespunz`tor, iar trotuarele [i
pistele pentru bicicli[ti s` fie distincte. Toate
aceste caracteristici trebuie s` fie sprijinite
de c`tre poli]ie.”

Ce întelegem de aici? Simplu, mediul ru -
tier, cu toate componentele sale (parte ca -
ro  sabil`, semnaliz`ri verticale [i orizontale,
elemente de siguran]` a drumului, etc),
ocup` un loc important în siguran]a
circula]iei [i, implicit, contribuie la gradul de
siguran]` a circula]iei. Cum aceasta „poate fi
în]eleas` [i ca un rezultat al interac]iunii

S iguran]a rut ier`  d in România S iguran]a rut ier`  d in România 
se zbate înt re  d ig i ta l i zare se zbate înt re  d ig i ta l i zare 

[ i  drumur i  de p`mânt ![ i  drumur i  de p`mânt !

specialistuluiop in i i l e
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sigure între participan]ii la trafic [i me -
diu”, putem trage concluzia c` f`r` o in -
frastruc tur` sigur`, modern` [i reabilitat` nu
putem avea certitudinea c` nu vom fi
victima unui accident rutier.

Încercând s` se alinieze cerin]elor U. E.,
factorii deciden]i care gestionea z` siguran]a
rutier` din România vorbesc des pre planuri
de mobilitate, sisteme inte ligente de trans -
port si digitalizarea acestora, managementul
vitezei si despre cât de utile sunt radarele
poli]iei în reducerea nu m` ru lui de accidente
rutiere grave. To]i uit`, îns`, un lucru: aceste
ini ]iative, de altfel l`udabile [i foarte ne ce -
sare într-o ]ar` membr` a Uniunii Euro pe ne,
se aplic` infrastructurii. O in frastruc tur` care
este învechit`, ne mo der nizat` [i nedez vol -
tat`. 

Cum po]i s` vorbe[ti despre ma nage men -
tul vitezei sau despre digita liza re în trans -
porturi când [tii c` la tine în ]ar` sunt aproxi -
mativ 10.000 km de drumuri aco pe rite cu
p`mânt? 

Cum po]i s` sus]ii c` principalii vinova]i de
producerea acciden telor de circula]ie sunt
conduc`torii auto, când drumurile cu cel
mai mare volum de trafic (vezi DN 7 sau
DN2) nu beneficiaz` de elemente de sigu -
ran]` (separarea fluxurilor de trafic, bariere
de siguran]`, etc)? 

De[i siguran]a rutier` din România, dup`
opinia factorilor sociali responsabili, pare s`

fie un domeniu bine reglementat, la o prim`
analiz` rezult` faptul c` haosul domne[te [i
aici! S-a elaborat, pentru prima oar` în ]ara
noastr`, o strategie de siguran]` rutier` pen -
tru perioada 2016 - 2020, al c`rei scop de -
clarat era „reducerea la jum`tate a nu m` -
rului de decese din accidente rutiere pâ n` în
anul 2020 fa]` de anul 2010”. 

Foarte bine, ar spune unii! Am intrat în Eu -
ropa! Dar, aten]ie mare: strategia pentru pe -
rioada 2016 – 2020 a fost aprobat` în 9 no -
iem brie 2016, adic` la sfâr[itul anului! 

Întocmit` la repezeal`, arat` ca [i cum ar
fi o traducere „neautorizat`” a altor strategii
implementate în ]`ri deja avansate în acest
domeniu. Dezvoltând mai departe aceast`
idee, putem afirma faptul c` nu am în]eles

nici acum ce reprezint` sin tagma
„utilizatori aler]i [i con formi” (pag.
11, fig. 2). Nu cum va este o bat -
jocur` la adresa con du c`torilor
auto?

Nu ne r`mâne decât s` sper`m
c`, într-o bun` zi, drumurile de
p`mânt vor fi modernizate, ca s`
putem vorbi, conving`tor [i nu
for mal, despre cum vom intro du -
ce digitalizarea în siguran]a rutier`
din Ro mânia! 

Pân` atunci, ne dorim, cu to]ii,
drumuri bune, cu asfalt!

n n Al in  DROSUAl in DROSU

specialistuluiop in i i l e
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În prim`vara anului 1910
ia fiin]`, la Bucure[ti, prima
{COAL~ OFICIAL~ DE CON -
DUC~TORI DE AUTOMO -
BILE, condus`, sub auspiciile
ACR, de legendarul Leon
Leonida. {i un alt detaliu
semnificativ: comisia de exa -
 minare era prezidat` de
vicepre[edintele ACR, al`turi
de un reprezentant al Pre fec -
turii Poli]iei Capitalei [i al]i
speciali[ti în materie. {coala
elibera „brevete mixte” pen -
tru [oferii profe sio ni[ti [i,

separat, pentru conduc`torii
amatori. Este edificator ca,
doar într-un singur an, în
debutul s`u, {coala Oficial`
de [oferi ACR a eliberat 180
de brevete mixte. Printre
redutabilii [oferi se înscrie, în
26 martie 1925 [i marele
romancier al literaturii clasice
române[ti, Liviu Rebreanu.

În 1913 apare noul Regu -
la ment pentru circula]ia au -
to mobilelor, care preve dea
[i reglement`ri pentru cir -
cula]ia autocamioanelor cu

[i f`r` remorc`. Acesta a fost
elaborat pe baza Con ven]iei
Interna]ionale pentru Circu -
la]ia Automobilelor, sem -
nat` la Paris în 1909. 

Pentru o imagine a gra -
dului de motorizare a Ro -
mâniei, anuarul Asocia]iei
din 1931 men]iona c`, în
acea vreme, un automobil
revenea la 546 locuitori în
România, la o popula]ie de
circa 18.000.000 de locui -
tori, confor recens`mântului
de la acea vreme. 

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

Revenind la pre -
 zent, putem spune c`,
pentru noi vorbesc nu
doar tradi]ia [i pro -
fesionalismul, cât mai
ales aprecierea celor
care au beneficiat de
serviciile [colii de [o -
feri ACR. O bun` parte
din actualii cursan]i ai
[colilor de [oferi ACR
sunt fiii, rudele apro -
piate sau prieteni ai
vechilor membrii ACR,
care [i-au ob]inut

{coala  de {ofer i  ACR {coala  de {ofer i  ACR 
în  prefer in]e le  t iner i l lorîn  prefer in]e le  t iner i l lor

la volant iner i i

Pu] in i  automobi l i [ t i  d in România ,  posesor i  a i  carnetu lu i  dePu] in i  automobi l i [ t i  d in România ,  posesor i  a i  carnetu lu i  de
conduc`tor  auto ,  cunosc is tor ia  acestu i  domeniu .  În  Romania ,conduc`tor  auto ,  cunosc is tor ia  acestu i  domeniu .  În  Romania ,
avem ast`z i ,  peste 7 mi l ioane de conduc`tor i  auto ,  d int reavem ast`z i ,  peste 7 mi l ioane de conduc`tor i  auto ,  d int re
care peste 1 mi l ion numai  în  Capi ta l` .  { i ,  cu s iguran]` ,  mul ] icare peste 1 mi l ion numai  în  Capi ta l` .  { i ,  cu s iguran]` ,  mul ] i
d in ace[t ia ,  de-a lungul  deceni i lor ,  a[a cum o demonst reazadin ace[t ia ,  de-a lungul  deceni i lor ,  a[a cum o demonst reaza
stat i s t ic i le ,  inc lus iv  a le  muzeulu i  de is tor ie  a l  ACR,  au ob] inuts tat i s t ic i le ,  inc lus iv  a le  muzeulu i  de is tor ie  a l  ACR,  au ob] inut
Carnetu l  de Conducere Auto în  [col i le  de [ofer i  ACR.Carnetu l  de Conducere Auto în  [col i le  de [ofer i  ACR.

Ü
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permisul de conducere
prin interme diul [colii
noas tre de [oferi. Ei [tiu c`
la noi pri meaz` seriozi ta -
tea [i rigoa rea instruirii,
nivelul superior de cuno -
[tin]e ale instruc torilor, cât
[i mijloacele teh nice [i de
înv`]are moderne pe care
le punem la dispo zi]ie.

Despre instructorii auto
buni se duce vorba ca [i
despre medici [i avoca]i.
Dar, în plus, avem o baz`
material` excelent`: auto -
mo bile moderne de ultim`
genera]ie, profesori de le -
gisla]ie bine preg`ti]i, iar
in struirea teoretic` nu se
face precum în [colile auto
„de buzunar”, „în buc` -
t`rie“ sau prin cine [tie ce
barac` improvizat`, ci într-o
sal` special destinat` [i
amena jat` pentru acest
scop. {i, în plus, de]inem [i
unele poli goane de instruire
practic` în arta conducerii
auto. La noi, „ora de le gis -
la]ie“ este or` didactic`
adev`rat`, nu doar 20 - 30

de minute, cum se întâmpl`
tot mai des la alte [coli, iar
cunoscuta aluzie „mai d` [i
dumneata ceva în plus
pentru ben zin`!“ la [coala
de [oferi ACR nu se aplic`.
{i ne mai mir`m c` Ro -
mânia este frunta[a Europei
la num`rul de accidente

rutiere anuale cu v`t`m`ri
corporale grave [i decese la
milionul de lo cui tori, a[a
cum rezult` din unele sta -
tistici interna]ionale

În încheiere, putem s`-i
asigur`m, pe to]i viitorii elevi
ai [colii ACR c`, dup` ab -
solvire, vor fi nu doar foarte
mul]umi]i, dar [i excelen]i
con du c`tori auto pe dru -
murile publice din România
[i str`i n` tate, iar misiunea
noastr` la [coala de {oferi
ACR este de a înv`]a tinerii
cursan ]i s` previn` situa ]iile
nepl`cute [i periculoase
pentru to]i paticipan]ii la
traficul rutier.

In forma] i i  [ i  înscr ier iIn forma] i i  [ i  înscr ier i
la  {coala  de {ofer ila  {coala  de {ofer i

ACR se pot  ob] ine laACR se pot  ob] ine la
te le fon 021/315.82.51te le fon 021/315.82.51

sau la  e-mai lsau la  e-mai l
scoala@acr . roscoala@acr . ro

n n F lor in  JUMUG~Flor in  JUMUG~

la volant iner i i

Ü
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pe mapamondla  vo lan

Pentru a conduce un automobil înPentru a conduce un automobil în
SUA, f`r` grij` [i în condi]ii de deplin`SUA, f`r` grij` [i în condi]ii de deplin`
legalitate, v` recomandam ca, înaintelegalitate, v` recomandam ca, înainte
de a pleca din România, s` ob]ine]ide a pleca din România, s` ob]ine]i
Permisul Interna]ional de ConducerePermisul Interna]ional de Conducere
(International Driving Permit)(International Driving Permit) ..

Permisul Interna]ional de Conducere, care este
recunoscut [i acceptat [i de c`tre companiile de
rent-a-car din SUA, este eliberat în România,
pentru cet`]enii români sau reziden]i, în baza
permisului na]ional românesc valabil, [i este un
document recunoscut interna]ional.

Detalii despre cum pute]i ob]ine un Permis
Interna]ional de Conducere în România, pentru
c`l`toriile în Sta -
tele Unite ale A -
me ricii, pute]i
afla contactând
sucur salele ACR
sau s` ne
trimite]i un e-
mail la adresa
acr@acr.ro.

În cazul în
care c`l`tori]i în
Statele Unite ale
Ame ricii [i dori]i
s` închi ria]i un
a u t o m o b i l ,
companiile de
rent a car ameri cane v` vor soli cita un Permis
Interna]ional de Conduce re (International Driving
Permit), ca document necesar închirierii, al`turi de
permisul românesc de conducere. Permisul In -
terna]ional de Con ducere v` va fi solicitat de
poli]ia rutier` [i dac` ve]i conduce în SUA orice
autovehicul înmatriculat în aceast` ]ar`.  

Un exemplu de informa]ii despre cum pute]i
conduce în SUA un autoturism rent a car sau care
sunt condi]iile de închiriere, dac` ave]i permis de
conducere românesc, g`si]i pe pagina de internet
a unei cunoscute companii interna]ionale de
\nchirieri auto, accesând link-ul 

De re]inut este faptul c` Permisul Interna]ional
de Conducere este valabil 1 an, cu condi]ia ca
permisul na]ional românesc s` fie valabil pentru
cel pu]in aceea[i perioad`, iar la solicitarea
organelor de poli]ie, permisul interna]ional se va
prezenta doar împreun` cu permisul na]ional.

Carnet  de passage en douaneCarnet  de passage en douane
(Carnet  de t recere pr in  Vama)(Carnet  de t recere pr in  Vama)

Cu acest articol, ne propunem s` v` oferim o
serie de informa]ii pentru a v` face c`l`toriile cu
automobilul, în afara ]`rii, mult mai u[oare [i la un
cost mai redus. De-alungul timpului am primit
foarte multe întreb`ri despre Carnetul de Trecere

prin Vam`, cunoscut [i sub
denumirea de Carnet de
Passages en Douane (CPD). 

În continuare, vom l`muri
câ teva aspecte cu privire la
acesta.

Carnetul de Trecere prin
Vam` (CPD) sau Carnet de
Passages en Douane este
documentul vamal interna]io -
nal care faciliteaz` admiterea
tem porar` a autovehiculelor
pe teritoriul unui stat. 

Car netul constituie o ga ran -
]ie interna]ional` pen tru plata
taxelor vamale în ]`rile care

recunosc acest document, în cazul auto vehi cu -
lulelor aflate temporar pe teritoriile ]`rilor res -
pective, pentru care, astfel, nu mai trebuie achitate
taxe vamale.

CPD este utilizat în cadrul Conven]iilor vamale
ale Organiza]iei Na]iunilor Unite din 1954 [i 1956,
care reglementeaz` importul temporar al vehi -
culelor rutiere private [i comerciale. De asemenea,
CPD face parte din Conven]ia de la Istanbul din
1990, administrat` de Organiza]ia Mondial` a
V`milor. Persoanele care î[i import` temporar
vehiculele în ]`rile în care sunt necesare carnete
trebuie s` accepte respectarea legilor [i

Cum pute]i [ofa peste hotare,Cum pute]i [ofa peste hotare,
în deplin` legalitate?în deplin` legalitate?

https ://www.her tz .com/rentacar/reservat ion/rev iewmodi fycancel/ templates/ht tps ://www.her tz .com/rentacar/reservat ion/rev iewmodi fycancel/ templates/
renta lTerms. jsp?KEYWORD=LICENSE&EOAG=JFKT02renta lTerms. jsp?KEYWORD=LICENSE&EOAG=JFKT02 ..

Ü
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reglement`rilor din ]ara respectiv`, în special
condi]iile de import temporar.

În urm`toarele state este acceptat CarnetÎn urm`toarele state este acceptat Carnet
de Passages en Douane (Carnet de Trecerede Passages en Douane (Carnet de Trecere
prin Vam`) :prin Vam`) :

A F R I C AA F R I C A
Botswana, Buthan, Burkina Faso, Camerun,

Republica Central African`, Chad, Ciskei, Comoros,
Congo, Egypt, Gabon, Ghana, Guinea-Bissau, Ivory
Coast, Kenya, Lesotho, Libya, Madagascar, Ma lawi,

Mali, Mauritania, Nami -
bia, Niger, Senegal, So -
malia, Africa de Sud,
Swaziland, Tanzania, To -
go, Uganda, Zimbab we.

AMERICAAMERICA
Argentina, Canada,

Chile, Colombia, Costa
Rica, Ecuador, Paraguay,
Peru, Trinidad & Tobago,
Uruguay, Venezuela.

ASIA S IASIA S I
ORIENTULORIENTUL
APROPIATAPROPIAT
Bangladesh, India,

In donesia, Iran, Iraq, Ja -
ponia, Iordania, Kuwait,
Liban, Malayesia, Oman,
Pakistan, Qatar, Singa -
pore, Sri Lanka, Syria,
Emi ratele Arabe Unite,
Myanmar, Nepal.

EUROPAEUROPA
Belgia, Danemarca, Finlanda, Grecia, Italia,

Turcia.

OCEANIAOCEANIA
Australia, Noua Zeelanda

V` rug`m s` nota]i c` lista cu ]`rile de mai sus
poate suferi modific`ri datorit` unor schimb`ri
care pot ap`rea în legisla]ia acestora. 

În Turcia CPD-ul este foarte folositor pentru au -
tocare, vehicule care transport` autovehicule
avariate sau defecte, etc. 

În Belgia, Danemarca, Finlanda si Grecia,
Carnetul de Trecere prin Vam` CPD (Carnet de
Passages en Douane) este solicitat pentru
anumite categorii de vehicule, precum
vehiculele de curse, ambulan]e etc.

Automobil Clubul Român elibereaz`
Carnetul de Trecere prin Vama prin sucursalele
proprii. Pentru a ob]ine informa]ii despre
eliberarea unui Carnet de Trecere prin Vam`
ne pute]i scrie la adresa de e-mail acr@acr.ro

n n Alexandru A lexandru VASILEVASILE

la volan pe mapamond
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\n derularepro iec t

Automobil Clubul
Român continu`
ac ti  vitatea de ino -
vare în siguran]a
rutier` din Ro mâ -
nia, domeniu în
care a fost onorat
prin ob]inerea Pre -
miului pentru „Ino -
va]ie în Siguran]a
Rutier`” acordat de
c`tre Federa]ia In -
ter   na]ional` a Au -
tomobilului (FIA) în
anul 2016.

În aceast` direc -
]ie, ACR a imple -
men tat, înc` de la
finele anului 2015,
un proiect deosebit
de important, inti -
tulat „Carte de Sal -
vare la Bord”.

Acest document, utilizat [i în alte ]`ri,
poate s` reduc` substan]ial timpul de
descarcerare al victimelor unui accident ru -
tier grav, lucru vital atunci când timpul con -
teaz` în salvarea vie]ilor omene[ti.

Cartea de Salvare la Bord, prezint` po zi -
]ionarea airbag-urilor, bateriei, ran for s` rilor,
a generatoarelor de gaz, etc, in forma]ii
foarte importante pentru echipajele care tre -
buie s` execute opera]iunile de des car ce -
rare în condi]ii de siguran]` maxim`, atât
pentru victime, cât [i pentru ace[tia. 

Foarte important este [i faptul c` prezen]a
c`r]ii de salvare la bord trebuie neap`rat
semnalizat` prin aplicarea, pe parbriz, a
unui sticker care poate fi ob]inut gratuit de
la orice sucursala ACR, f`r` de care echipele
de descarcerare nu pot afla dac` la bord se
afl` o carte de salvare. 

Înainte de a se prezenta la orice sucursal`
ACR în vederea ob]inerii sticker-ului pentru
parbriz, automobilistul trebuie s` descarce
de pe www.csb.acr.rowww.csb.acr.ro, [i s` tip`reasc`

„CARTEA DE SALVARE LA BORD” „CARTEA DE SALVARE LA BORD” 
O INOVA}IE ACRO INOVA}IE ACR

Ü
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color, cartea de salvare aferent` auto -
turismului personal.

Membrii ACR pot apela la oricare din
sucursalele ACR pentru a ob]ine gratuit
cartea de salvare printat` color [i sticker-ul
aferent. Pentru a beneficia de întreaga gam`
de beneficii, avantaje [i facilit`]i puse la
dispozi]ia membrilor ACR, în deplas`rile pe
arterele de circula]ie din România [i

str`in`tate, automobili[tii beneficiaz` de
[ansa de a deveni membri ai Asocia]iei, care
reprezint` un club pentru to]i [i un prieten
pentru fiecare automobilist.

Trebuie avut în vedere faptul c` pentru
unele modele, în special pentru cele cu o
vechime mai mare [i f`r` airbag-uri, nu au
fost întocmite car]i de salvare la bord de
c`tre constructorii de automobile. 

De ase menea, pentru modelele Dacia
pro duse pân` în anul 2004, precum [i
m`rcile Daewoo [i Rover constructorii nu au
creat c`r]i de salvare.

Detalii se pot ob]ine la toate sucursalele
ACR, pe www.csb.acr.ro, pe e-mail la
alarmcenter@acr.ro sau apelând call-center-
ul ACR la 021 222 22 22

Nimic nu este mai important decâtNimic nu este mai important decât
salvarea vie]ii!salvarea vie]ii!

n n Al in  DROSUAl in DROSU
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sportivautomob i l i sm

Sezonul cu num`rul patru al Ro -
manian Endurance Series by ACR a în -
ceput în weekewnd-ul 23 – 24 martie
2019 cu prima etap` ce s-a disputat pe
circuitul Motor Park Romania. 

Ambele curse au fost câ[tigate de
Car bogaz Racing, dar lupta pentru
pozi]ii a fost antrenant` de-a lungul
celor dou` întreceri de 60 de minute.

Ziua de sâmb`t` a fost dedicat` an -
tre  namentelor, mai multe echipaje
intrând pe pist` pentru a testa diverse
set`ri [i confi gura]ii. Apoi, programul
de duminic` a fost foarte înc`rcat, totul
începând cu unica se siu  ne de an tre -
namente libere, dup` care au urmat ca lifi -
c`rile dominate de Ginetta G55 GT4 #21
înscris` de Willi Motorsport, a parcurs turul
de 4.129km în 1:44.169, cu o vitez` medie
de 142,695 km/h. Pilotul din spatele acestei
performan]e a fost Sergiu Nicolae. El a fost
înso]it pe prima linie de David {erban cu
Audi-ul R8 LMS GT4 al Carbogaz Racing. 

Campionul sezonului 2018 a reu[it un
1:44.565, cu care l-a devansat pe Eduard
Anton, al treilea pe modelul  Seat Cupra TCR
al echipei BADI.

Astfel, cele mai rapide trei ma[ini de pe
circuit au pornit, cum era [i firesc, din fa]`.
Surpriza a venit de pe pozi]ia a patra unde
nu s-a calificat niciun pilot de la A2 sau A3,
ci unul dintre Peugeot-urile Blitzwolf înscri -
se la clasa A1 unde concureaz` ma[ini cu o
capacitate cilindric` de pân` la 1,600 cmc.
1:58,869 a fost turul reu[it de modelul 106
#79, în timp ce BMW-ul M3 E36 al DV8
Racing (înscris la A3) a fost al cincilea, linia
a treia a grilei fiind împ`r]it` cu Honda Civic
a WCR-Condor Racing 1, prima la A2.

Prima curs` s-a dovedit a fi o afacere în
doi, la vârf, unde modelele GT4 au dictat
ritmul în fa]a Cuprei TCR. Sergiu Nicolae a
derapat  în turul secund, apoi a recuperat
deficitul ce-l separa de David {erban [i l-a
dep`[it pe acesta pân` la jum`tatea în -
trecerii. Ulterior, {erban a revenit în frunte
dup` trecerea obligatorie pe la boxe, unde
Ginetta a fost l`sat` în mâinile lui Fabrizio
Broggi. Italianul, care nu a mai pilotat din
septembrie când a fost parte din echipajul
Endurance Team Romania de la Barcelona,
a fost dep`[it de {erban care [i-a trecut
în cont primul succes din acest an.

DUBL~ VICTORIE PENTRUDUBL~ VICTORIE PENTRU
CARBOGAZ RACING ÎN PRIMACARBOGAZ RACING ÎN PRIMA
ETAP~ DIN 2019 A ROMANIANETAP~ DIN 2019 A ROMANIAN

ENDURANCE SERIES BY ACRENDURANCE SERIES BY ACR

Ü
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Theodoros Perimenis a terminat pe
pozi]ia a patra în prima curs`, Peugeot-ul
106 cu num`rul 69 al Exelixis 1 fiind primul
la A1. Pe cinci a terminat BMW-ul DV8
Racing pilotat de Augustin Dr`ghiceanu [i
George Vintil`, iar pe [ase Honda WCR-
Condor 1 a perechii Alex Cascat`u – Ciprian
Petr`reanu ce rulase în prima jum`tate a
man[ei pe locul al patrulea.
Podiumul la A1 a fost completat
de Peugeot-ul Exelixis 2 pilotat de
Philip Andriescu [i de un alt
Peugeot al Blitzwolf, debutantul
Bogdan Duma cu un Citroen Saxo
terminând la limita podiumului.

Grila a fost inversat` pentru
cursa a doua, primii 10 pornind
din ordinea invers` clas`rii din
prima man[`. Blitzwolf a fost în
pole cu Bogdan Duma pe doi, în
timp ce ma[inile de clas` TCR [i
GT4 au pornit din inima plutonului.
Duelurile roat` la roat` au animat atmosfera
în debutul man[ei, iar primul care a sc`pat
de concuren]ii de la A1, A2 [i A3 a fost
Eduard Anton, acesta fiind urmat de David
{erban [i de Fabrizio Broggi. Cei trei au mers

în aceast` formul` pe perioada
întregului schimb, ecartul fiind
mai mic de 10 secunde între ei.
Anton a avut un ritm inteligent
[i a intrat din postura de lider
la boxe, dar nu a reu[it s` se
men]in` în frunte pân` la final
pe fondul uzurii accen tuate a
pneurilor fa]`. El a fost dep`[it,
cu mai pu]in de 20 de minute
r`mase, de Sergiu Nicolae care

a fost urmat, în acela[i viraj, de David
{erban.

Sergiu Nicolae p`rea s` aib` \n mân`
victoria din a doua curs`, dar o problem`
tehnic`  l-a obligat pe acesta s` intre la boxe
de urgen]` cu câteva minute înainte de final.
{erban a profitat [i a câ[tigat din nou,
plecând c`tre inima Transilvaniei cu 17

puncte avans fa]` de locul 2 ocupat de
Eduard Anton.

Ca urmare a abandonului lui Sergiu
Nicolae, DV8 Racing BMW-ul M3 E36  au
completat podiumul open. Blitzwolf [i-a luat
revan[a în fa]a rivalilor direc]i de la Exelixis,
Peugeot-ul cu num`rul 79 câ[tigând în fa]a
lui Philip Andriescu [i a celuilalt Peugeot
Blitzwolf. Honda WCR-Condor 1 a câ[tigat
din nou la A2 în fa]a Golf-ului GP Motor -
sport pilotat de Paul Augustin.

Urm`toarea etap` din cadrul Romanian
Endurance Series by ACR va avea loc pe
circuitul Transilvania Motor Ring din apro -
pierea municipiului Târgu Mure[ în data de
5 mai 2019.

n n Ioan OLARUIoan OLARU
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Sezonul 2019 al Campionatului Interna -
]io nal ACR de Rally Sprint a început
sâmb`t`, 16 martie 2019, cu prima etap`
desf`[urat` la Poligonul ACR din mu ni ci -
piul Satu Mare. 

Pentru etapa de debut s-au întrecut 44
de pilo]i la juniori, debu tan]i [i avansa]i.
Pilo]ii au provenit din: Satu Mare, Carei,
Zal`u, Baia Mare, Baia Sprie, Sighetu Mar -
ma]iei, Cluj-Napoca, Sîntion, Oradea, etc.
Totul a decurs normal, cu mici incidente pe
alocuri, dar  arbitrii de traseu au dat do va -
d` de profesionalism. 

Condi]iile de desf`[urare n-au fost toc -
mai nor male în prima parte a zilei, tra seul
fiind alunecos din cauza precipita]iilor c` -
zute. Dar în partea a doua a zilei a ie[it
soarele, iar concursul n-a mai avut de
suferit.

Campionatul Rally Sprint este organizat
de ACR Sucursala Satu Mare, Clubul Sportiv
Auto Karting Rider’s [i Prim`ria Municipiului
Satu Mare, cu avizul Direc]iei Jude]ene
pentru Sport [i Tineret Satu Mare. 

Regula mentul a suferit mici modific`ri în
urma pro pune -
rilor de la [e -
din]a de la în -
ceputul anu lui,
care a fost
apro bat de Co -
misia Na ]io nal`
de Auto mo bi lis -
m [i Kar ting, a -
dap tân du-se la
d e z  v o l t a r e a
acestei ramuri
de raliu.

Campionatul
de Rally Sprint
editia XIV-a din
2019 va fi com -
pus din cinci
etape in diferite

locatii printre care amintim: Cen trul Nou al
Mun. Satu Mare, Centrul Mun. Baia Mare,
Centrul Mun. Carei

Câ[tig`torii primei etape pe categorii:

Rezultatele înregistrate sâmb`t`:
Juniori: locul 1 – Dominik Balog (Satu

Mare), 2 – Tudor Pal (Cluj-Napoca)
Debutan]i

Clasa 1: 1 – Raul Pal (Cluj-Napoca), 2 –
Liviu Moldovan (Baia Mare), 3 – Alexandru
Loi (Baia Mare)

Clasa 2: 1- Adrian Cri[an (Baia Mare), 2 –
Ervin Petras (Satu Mare), 3 – Radu Colacu
(Baia Mare)

Avansa]i:
Clasa 1: 1 – Kui Ferenc (Satu Mare), 2 –

Kis Kasza Szilard (Satu Mare), 3 –Dobrai
Zsigmond (Sîntion)

Clasa 2: 1 – Andrei Uram (Oradea), 2 –
Cristian Majercsak (Baia Sprie), 

Clasa 3: 1 – Florin {tecka (Satu Mare), 2 –
C`t`lin Farc`u (Satu Mare), 3 – Mihai
Vezendan (Satu Mare)

Sezonul al 14-lea a Rally SprintSezonul al 14-lea a Rally Sprint
Satu Mare a început în for]`Satu Mare a început în for]`

Ü
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Clasa 4: 1 – Nicu Sabo (Satu Mare), 2
– Vlad Gâlg`u (Zal`u)

OPEN:
1 – Andrei Uram, 2 – Florin {tecka, 3 –

Robert Szabo

Organizatorii mul]umesc partenerilor [i
sponsorilor:

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SATU
MARE, “ATP MOTORS”, “MEDIA PRINT”,
“ALIBABA TRANS”, “MILAN” SRL, “ESEDRA” ,
“SPORTMANIA 2000”, “SEVORA COMPANY”,
“BP RACING.RO”

n n Seletye Se letye DAVIDDAVID
Director  Sucursa la  ACR Satu MareDirector  Sucursa la  ACR Satu Mare

Ü
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F`r` fals` modestie pot afirma c` su -
cursala ACR Dolj se men]ine, de multe de -
cenii, în rândul celor mai puternice orga -
niza]ii teritoriale ale Asocia]iei noastre. 

Pentru c` [i-a men]inut [i [i-a dezvoltat o
baz` material` performant`: un sediu pro -
priu [i reprezentativ în centrul municipiului
Craiova; o sta]ie proprie de ajutor tehnic [i
rutier pentru membrii ACR, dotat` cu
autoplatform` [i logistic` necesar` de în -
tre]inere curent`; o linie de ITP [i spa]ii de
parcare a unor automobile proprietate a
membrilor ACR sau a unor cluburi auto
partenere din str`in`tate, pentru situa]iile
interven]iilor tehnice curente, etc.

În cele peste patru decenii de mana -
gement nemijlocit al Sucursalei Jude]ene
Dolj, am reu[it s` dezvolt un puternic sistem
de rela]ii specifice cu organiza]ii [i firme
partenere de servicii de între]inere auto [i
acordare a ajutorului rutier complex pentru
membrii ACR [i ai cluburilor partenere din
ca drul Federa]iei Interna]ionale a Auto mo -
bilului, de dobândire a permisului de con -
ducere auto [i de educa]ie rutier`, pe cate -
gorii de vârst`, a participan]ilor la circula]ia
rutier` din ]ar` [i str`in`tate. 

Ne preocup`, de asemenea, organizarea
comp ti]iilor na]ionale [i locale de auto mo -
bilism [i karting sportiv pentru licen]ia]i [i

amatori, de punerea la dispozi]ia membrilor
a Permisului Interna]ional de Conducere [i a
Carnetului de Trecere prin Vam`, ca do cu -
mente interna]ionale care asigur` deplina
legitimitate a membrilor ACR în traficul ru -
tier de peste hotare. 

Efortul Sucursalei Jude]ene Dolj pe linia
îmbog`]irii pachetului de beneficii [i fa ci -
lit`]i la nivelul performan]elor cluburilor
europene, a con dus la cre[terea num`rului
de]in`torilor permiselor de conducere auto
care au aderat la sistemul nostru de valori
auto mobilistice. Este edificator faptul c` la
prima competi]ie VTM Bucov`] din luna
aprilie 2019 s-au înscris circa 50 de de pilo]i
consacra]i [i debutan]i din mai multe zone
ale ]`rii (Cara[-Severin, Mehedin]i, Gorj,
Dolj, Dâmbovi]a, Pite[ti [i Bucure[ti),
inclusiv din Bulgaria. 

Aceast` edi]ie inaugural` a VTM Bucov`],
care va fi urmat` de alte trei etape în 2019,
a consolidat, în continuare, brandul Su cur -
salei ACR Dolj în vârful piramidei na]ionale
automobilistice.

n n Eugenia NI}~Eugenia NI}~

PATRU DECENI I  PATRU DECENI I  
DE MANAGEMENT OFENSIV DE MANAGEMENT OFENSIV 

LA DOLJ  LA DOLJ  

sucursalelorac t i v i ta tea
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La sucursala jude]ean` Bistri]a se
p`streaz` tradi]ia comunic`rii, în
permanen]`, cu membrii care au
[tate îndelungate în Asocia]ia
noastr`. 

Printre ace[ti “veterani” putem
aminti pe Sigmirean Ludo vica, care a
îndeplinit mul]i ani func]ia de di -
rector al sucursalei [i, nu în ultimul
rând, pe Alexandru Misiuga, fost jur -
nalist [i fost manager performant al
presei scrise, aducând contribu]ii
deo  sebite la men]inerea comunic`rii
cu personalit`]ile cu renume în
jude]ul Bistri]a-N`s`ud. Alexandru
Misiuga [i-a l`sat am prenta în istoria
sucursalei [i în mi[ carea automo bi -
listic` local` [i na ]ional` prin „Raliul
Z`pezii”, supranumit „Drumul Baronului pe
Pot coava Carpa]ilor”, ca [i prin ciclul
multianual „Raliul Femina”, „Raliul Prima
Curs` 1904”.

Îns`, în acest memorial bistri]ean nu pot fi
uita]i “veteranii” Cup[a Silviu, Mure[an
Mihai, Costin Vasile, ca [i membrii ACR care
ne-au onorat cu prezen]a lor cu prilejul
„Zilei Automobilistului 2019”: Pop Marius,

}`ranu Corneliu Victor [i Buiu Ioan.

Profitând de acest prilej aniversar, am
realizat un interviu cu dl Corneliu Victor
}`ranu, care mi se pare semnificativ pentru
a fi dat publicita]ii. 

Întrebare: De când sunte]i membru ACR?

R`spuns: Eu pot vorbi de o
preistorie a ca lit`]ii mele de
membru ACR: debutul din
me moria mea este anul
1975. Asocia]ia noastr` nu -
m` ra atunci 71 de ani.

Întrebare: Ce v-a motivat
s` deveni]i membru al ACR?

R`spuns: În acel an al
secolului trecut, ACR-ul era
singurul club automobilistic
din ]ara noastr` care asigura
pro tec]ia rutier` în România

“VETERANI I”  ACR “VETERANI I”  ACR 
LA BISTRI}ALA BISTRI}A

sucursalelorac t i v i ta tea



[i str`in`tate. Era firesc ca atunci s` fiu
prezent în asocia]ia au tomobili[tilor.

Întrebare: Pute]i detalia?

R`spuns: Istoric vorbind, Bistri]a ca jude]
din Transilvania [i din Europa de Est, avea
un num`r de automobile mult mai mare
fa]` de jude]ele din sudul ]`rii, iar
deplas`rile în ]`rile vecine erau frecvente. 

Ma[ina pe care o
aveam cu to]ii era
„Dacia” [i cele mai
multe serice-uri auto
fiind în cadrul „ACR-
ului”. În plus, doar cu
ACR-ul puteam
ob]ine, cu mai mult`
u[urin]`, viz` pentru
deplas`ri cu auto -
mobilul în str`i n`tate
[i s` ob]inem re -
para]ii, în caz de
nevoie, la cluburile
partenere ale ACR.

Întrebare: Ast`zi,
ca veteran al ACR, ce
servicii auto pute]i
ob]ine?

R`spuns: La Bistri]a avem sucursala
noastr` ACR [i atelierul service al nostru. La
aceste loca]ii mer gem ca la noi acas`. 

Ne bucur`m de reduceri însemnate la
plata cotiza]iei anuale de membru ACR;
avem acces, la tarife convenabile, la ate -
lierele service parte nere ale ACR pentru
repara]ii [i între]inere auto; putem ob]ine
servicii turistice cu discount-uri în semnate;
bene ficiem de Permisul Inter na ]ional de
Con  ducere [i de Cartea de Salvare la Bord,
[i multe alte servicii [i facilit`]i.

Întrebare: La ce alte servicii auto [i tu -
ristice ave]i ac ces?

R`spuns: ACR-ul pune la dispozi]ia
noastr` o gam` de peste 30 de ser vicii,
avantaje [i fa cilit`]i, în Româ nia [i str` -
in`tate, prin orga ni za]iile   de pro fil, în ba za  
de parteneriat în  cheiate cu aces tea. 

Zi [i noapte ACR-ul st` la dispozi]ia
membrilor s`i.

n n Vi rg i l iu  ORZAVi rg i l iu  ORZA
Director  Sucursa la  B is t r i ]a -N`s`udDirector  Sucursa la  B is t r i ]a -N`s`ud
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Cu „ACR Auto” [i „ACR
Auto Inter na]io nal” l`sa]i
grijile la o par te! 

Oriunde c`l`tori]i în
România sau Europa,
suntem la dispo zi]ia
dum neavoastr` 24h/24,
prin call-center-ul de di -
cat:  (021/222.22.22), 
ofe rindu-v` asisten]a ru -
tier` de care ave]i ne -
voie.

{i nu numai atât! Dac`
autovehiculul nu poate fi
reparat în aceea[i zi, v`
asigur`m cazarea, parca -
rea, transportul persoa -
ne lor [i multe alte faci -
lit`]i care v` vor ajuta s`
v` relua]i c`l`toria, f`r`
eforturi [i cu costuri mi -
ni me pentru dumnea -
voas tr`! 

De asemenea, la orica -
re pachet achizi]io nat,
men]ionat mai sus,
primi]i gratis un card de
reduceri la combustibilii
auto, precum [i reduceri
importante la pachete
turistice!

A[adar, pentru a bene -
ficia de multitudinea de
avantaje [i facilit`]i, com -
pletez` 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!

MOBIL ITATE NELIMITAT~ MOBIL ITATE NELIMITAT~ 
NUMAI CU ACR !NUMAI CU ACR !






