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

P r i m u l  n u m ` r  P r i m u l  n u m ` r  
-  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

nul 2013 a reconfirmat adev`rul c`

timpul istoric al Automobil Clubului Român

se m`soar` nu doar prin conceptul du -

ratei, ci mai ales prin faptele, succesele [i

semnifica]iile care îl definesc în con[tiin]a

colectiv` a membrilor ACR [i în Socie -

tatea Civil` din România.

În acest moment de bilan] anual, putem

afirma, în primul rând, c` printre valorile

perene, promovate cu consecven]` de

Automobil Clubul Român în anul 2013, la

loc central se înscrie ansamblul complex

de servicii, avantaje [i facilit`]i specifice

automobilismului, puse la dispozi]ia mem -

brilor Asocia]iei. În anul 2013 s-a men]inut

la acela[i nivel din anii anteriori cuan -

tumul cotiza]iei aferente calit`]ii de mem -

bru ACR, precum [i fidelit`]ii fa]` de

valorile clubului nostru, în condi]iile con -

secin]elor nefaste ale crizei economice

resim]it` în standardele de via]` coti -

diene. În cadrul marii familii a Federa]iei

Interna]ionale a Automobilului, membrii

ACR au beneficiat de un bogat evantai de

servicii auto [i turistice din partea a peste

200 de cluburi auto mobilistice partenere

din Europa [i de pe alte continente. ACR

[i-a consolidat sistemul de parteneriate cu

numeroase institu]ii [i firme din ]ar` [i

str`in`tate per formante în domeniul servi -

ciilor moderne de automobilism [i service

auto.

În orizontul brandului ACR prezint`, de

asemenea, o semnifica]ie aparte faptul c`

Funda]ia „Premiile Flac`ra“ au conferit

Automobil Clubului Român „Primul Trofeu

al Calit`]ii din România“, simbolizat prin

„FIERUL DE CRISTAL“, realizat de

marele sculptor Dan B`ncil`. De

AA

Ü

„Pr imul Trofeu al  Cal i t`] i i  „Pr imul Trofeu al  Cal i t`] i i  

din România“,  confer it  ACR, din România“,  confer it  ACR, 

\n 2013,\n 2013, s imbol izat pr in s imbol izat pr in 

„FIERUL DE CRISTAL“,„FIERUL DE CRISTAL“,
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asemenea, în luna noiembrie 2013,

ACR a primit Cer tif icatul Calit`]i i

Servicii lor de Asisten]` Rutier` [i

Mobilitate, conform standardului ISO

9001:2008.

Automobil Clubul Român a reprezentat

în 2013 o prezen]` redutabil` în Socie -

tatea Civil` din România. ACR s-a con -

stituit ca factor de ini]iativ` în imple -

mentarea a numeroase activit`]i consa -

crate „De cadei de Ac]iune pentru Sigu -

ran]a Rutier` 2011-2020“, ini]iat` de

Organiza]ia Na]iunilor Unite. A organizat

în parteneriat cu Inspec toratul General

pentru Situa]ii de Urgen]` „Competi]ia Na -

]ional` de Descarcerare [i A cordare a

Primului Ajutor Calificat“. S-a implicat,

printr-o voce distinct`, în calitate de

membru al Consiliului Forumului Na]ional

Ro mân pentru Implemen tarea Strategiei

Uniunii Europene pentru Re gi unea Du n` -

rii. A lansat, în România, Campania Na]io -

nal` „O SECUND~ PENTRU VIA}A TA!“,

în scopul dezvolt`rii în rândul tinerei

genera]ii a compor tamentului pre ven tiv în

circula]ia rutier`.

Anul 2013 a fost cel mai performant din

ultima perioad` în dezvoltarea spor tului

automobilistic [i de karting, atât în ]ar`,

cât [i prin atragerea unor cluburi de profil

din Europa, sub auspicii le Federa]iei

Interna]ionale a Automobilului.

Bilan]ul generos de înf`ptuiri ale anului

2013, conferite membrilor Asocia]iei [i ce -

lorlal]i automobili[ti din ]ara noastr`,

reprezint` o baz` temeinic` pentru preg` -

tirea anivers`rii, la 5 aprilie 2014, a 110

ani de existen]` a Automobil Clubului Ro -

mân.
Constantin NICULESCU, 

Pre[edintele 
Automobil Clubului Român

Ü

ed i to r ia lau to tu r i sm
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A d u n a r e a
General` a Fe de -
ra]iei Inter na -
]ionale a Auto -
mo bilului, în tru -
nit` la început de
decembrie 2013,
l-a reales pe
Jean Todt ca pre -
[edinte al a cestei
o r g a  n i  z a ] i i
mondiale, dup`
un prim [i str` -
lucit mandat con -
ferit la 23 oc -
tombrie 2009

pre  [edintelui FIA, de c`tre acela[i forum
planetar.

Pre[edintele Jean Todt reprezint` o per so -
nalitate marcant`, atât în imperiul construc to -
rilor de automobile, cât [i cadrul competi]iilor
automobilistice din Federa]ia Interna]ional` a
Automobilului. S-a n`scut în anul 1946, la Pier -
refort, Fran]a, [i la numai 20 de ani a promovat
în elita mondial` a pilo]ilor de raliuri, iar
începând cu 1982 a de]inut func]ia de Director
al Echipei de Raliuri Peugeot, acti vând, de
aseme nea, un num`r însemnat de ani în

sistemul com pe -
ti] ional al For -
mulei 1, ca Di -
rector General [i
Pre[edinte al
Scu deriei Ferari.
În anul 2002,
domnia sa a fost
numit COMAN -
DITORE DELA
R E  P U  B L I C A
ITALIANA; în
2004 a primit
TITLUL ONO RI -
FIC ÎN INGI -
NERIE DE LA
UNIVERSITATEA DIN FLO REN}A; în 2006 i
s-a conferit TITLUL DE CAVALER AL MA -
LAIEZIEI DATO SIERIS, iar în 2009 a fost ales
ca pre[edinte al FIA. În 2011 a fost numit
membru al Ordinului Ucrainean al Prin]ului
Yaroslav cel În]elept; promovat Mare Ofi]er
al Ordinului de Sainte Agathe al Republici i
San Marino; la 14 iul ie 2011 a fost r idicat la
dem nitatea de Grand’Croix al Legiunii de
Onoare.

În primul s`u mandat, 2009 – 2013, pre [e -
dintele Jean Todt a instituit ca prioritate vi zi -
tarea unui num`r impre sio nant dintre cele
250 de organiza]ii na]ionale de automobilism,
din cele 4 regiuni existente în FIA. La data de
6 mai 2011, Jean Todt a efectuat o vizit`
oficial` la Auto mo bil Clubul Român onorând
cu prezen]a sa lansarea oficial` în România a
„De cadei de Ac]iune pen tru Siguran]` Rutier`
2011 - 2020“. Cu acest pr i lej ,  lu i  Jean Todt
i-au fost conferite înaltul t it lu de „Membru de
O noa re al ACR” [i „Insigna de Aur a ACR” ca
un omagiu adus personal i t`] i i  sale [i  ca
promotor al „Decadei de Ac]iune pentru
Si guran]` Rutier` 2011 - 2020“, pro -

JEAN TODT:  JEAN TODT:  
un nou mandat un nou mandat 
pentru pre[edin]ia FIApentru pre[edin]ia FIA

ACR interna]ional

Ü

Ban Ki -moon -  secretarBan Ki -moon -  secretar
general  a l  ONUgeneral  a l  ONU

Jean Todt -Jean Todt -
pre[edintele FIApre[edintele FIA



6

ACR interna]ional

clamat` de c`tre Organiza]ia Na]iu nilor
Unite la 3 martie 2010.

Putem afirma c` Pre[edintele FIA, prin
in i ] ierea „Decadei  Mondiale a Siguran]ei
Rutiere 2011 – 2020“, de larg` rezonan]`, la
scara planetar`, înscrie una din cele mai
str` lucite pagini în ceea ce prive[te trans -
formarea traficului rutier într-un spa]iu de
civil iza]ie, o ac]iune genial` care a g`sit
ecoul necesar la Secretarul General al ONU.

Într-un interviu acordat în exclusivitate Re -
vistei „Autoturism“, Jean Todt a afirmat c`
„ACR are un poten]ial uria[ [i este foarte
apreciat în re]eaua FIA“. De asemenea, a men -
]ionat faptul c` „ … este important ca membrii
ACR s` în]eleag` c` siguran]a rutier` afec -
teaz` to]i utilizatorii dru mu rilor. Noi to]i putem
face pa[i simpli de fiecare dat` când utiliz`m
autovehiculele pentru a ne asigura c` suntem

[oferi mai buni [i mai siguri. Îndemn to]i
membrii ACR s` urmeze «Regulile de Aur
pentru Automobilism mai Sigur» ale Campaniei
«Ac]iunea FIA pentru Siguran]a Rutier`». Cred
c` lucrând împreun` putem salva vie]i [i
preveni r`niri pe drumurile din România [i în
toat` lumea“.

În pragul noului an, 2014, pre[edintele
Automobil Clubului Român, dl. Constantin
Niculescu, a adresat, printr-un mesaj special,
Pre[edintelui FIA, Jean Todt, urarea de a
înregistra cele mai importante împliniri în noul
mandat încredin]at de Adu narea General` a
Federa]iei Interna]ionale a Automobilului, de
s`n`tate, fericire personal` [i prosperitate.

Dr.  I l ie  GABRA
Director 

al Revistei „Autoturism”

Ü

|n imagine:  f inalul  Adun`ri i  Generale FIA (decembrie 2013)|n imagine:  f inalul  Adun`ri i  Generale FIA (decembrie 2013)
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forum interna]ional

FLUVIUL TUTELAR FLUVIUL TUTELAR 
AL POPORULUIAL POPORULUI
ROMÂNROMÂN

Nu cred c` exager`m prin
aceast` apreciere de va -
loare, decodând istoria b` trâ -
nului Danu biu, numit de isto -
ricii vremii „RIO DIVINA”, sau
„DRUMUL MARE“, care se
vars` în Marea Neagr`, cu
numele str`vechi de Ma rea
Getic`, fiind folosit din ne -
gura vremii, anii 6500 î.d.H.,
pentru pescuit, trans port [i
agri cul tur`. 

Dun`rea parcurge 2860 de
km de la izvoare pân` la rev`r -
sarea în Marea Neagr`, din ca -
re peste 1000 de km pe te ri -
toriul României [i 144 km sub
versan]ii Carpa]ilor, fiind al
doilea fluviu ca dimensiune din
Europa. 

Marele fluviu „constru ie[ te” de 10.000 de ani
spa]iul del taic de peste 4000 km². 

Decodarea istoriei:Decodarea istoriei:

STRATEGIA U.E. STRATEGIA U.E. 
PENTRU REGIUNEAPENTRU REGIUNEA

DUN~RIIDUN~RII
Este un adev`r cunoscut [i recunoscut c` cele mai multe vetre de civiliza]ieEste un adev`r cunoscut [i recunoscut c` cele mai multe vetre de civiliza]ie

de pe mapamond s-au edificat în zonele marilor fluvii Gange, Tigru, Nil, Eufratde pe mapamond s-au edificat în zonele marilor fluvii Gange, Tigru, Nil, Eufrat
[i altele, pentru c` mai bine de dou` treimi din Terra sunt acoperite cu ap`. [i altele, pentru c` mai bine de dou` treimi din Terra sunt acoperite cu ap`. 

De aceea, nu putem s` nu facem o decodare a istoriei legendarului nostruDe aceea, nu putem s` nu facem o decodare a istoriei legendarului nostru
Istru sau Danubiu, mai ales c` la 28 octombrie 2013 a avut loc Forumul AnualIstru sau Danubiu, mai ales c` la 28 octombrie 2013 a avut loc Forumul Anual
al Strategiei UE pentru Regiunea Dun`rii.al Strategiei UE pentru Regiunea Dun`rii.

Ü



Prin Delt` trece Paralela 45, ce marcheaz` -
pe glob - jum` tatea distan]ei dintre Ecuator [i
Polul Nord [i explic` clima noastr` - temperat-
continental`, cu peste 2500 de ore pe an de
str`lucire a soarelui. 

S` ne mai mir`m c` spa]iul carpato-danubian
con]ine cele mai vechi vestigii de civiliza]ie: pri -
ma roat` din lume realizat` de specia uman`,
precum [i carul cu patru ro]i, apar]in poporului
carpato-danubian, înc` din 3400 î.d.H. 

Str`mo[ii no[tri cuno[teau, printre primii în
lume, plugul [i jugul, metalurgia aramei,
bronzului [i fierului. La Marea Neagr`, \n spa]iul
de genez` al geto-dacilor, s-au descoperit vase

de corate cu  spirale – elemente emblematice
pentru civiliza]ia carpato-dun` rean`, m`r turii
ale civiliza]iei str` vechi, existente \n acest spa -
]iu. 

Nu mele de Valahia apare pentru prima dat`,
ca izvor scris, în Cartea I a Vechiului Tes ta -
ment, a lui Moise, în sensul de popor pri mor dial
al Europei, a[a cum considerau istoricii bri ta -
nici. 

Împ`ratul Iustinian Apostatul afirma c` dacii
sunt „cei mai viteji oameni dintre cei ce au tr`it
pe p`mânt”. Desigur, geto-dacii, de pe ambele
maluri ale Dun`rii, au urmat credin]ele [i mi -
turile create de Zalmoxis, [i au ap`rat struc -

turile eco no mi ce
[i reli gia zeului lor
împo triva n`v` li -
to rilor barbari.. 

Nu întâm pl` tor
universul [i per -
spec tiva da cic` s-
au cris  talizat ca
un reper de dem -
ni tate în sistemul
de valori al lui
Emi nescu, „Lu -
cea f`rul” poe ziei
române[ti [i un
spirit universal
ine galabil.
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forum interna]ional

Ü

Podul lui Traian, de la Drobeta Turnu SeverinPodul lui Traian, de la Drobeta Turnu Severin
(103 - 105 d.H.), una dintre cele mai vechi [i(103 - 105 d.H.), una dintre cele mai vechi [i

importante pun]i peste b`tr#nul Danubiuimportante pun]i peste b`tr#nul Danubiu

O alt` punte, construit` \n anii ‘60O alt` punte, construit` \n anii ‘60
pe barajul hidroelectric de la Por]ile de Fierpe barajul hidroelectric de la Por]ile de Fier
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ROMÂNIA {I AUSTRIA,ROMÂNIA {I AUSTRIA,
PROMOTOARELEPROMOTOARELE
STRATEGIEI DUN~RII, STRATEGIEI DUN~RII, 
ÎNTR-UN CONCEPTÎNTR-UN CONCEPT
MACROREGIONALMACROREGIONAL

Cronologic ex pri mat, pe baza ini ]ia tivei co -
mune a Ro mâniei [i Aus triei, Consiliul Eu ro -
 pean a aprobat în 2011 Strategia UE pen tru
Regiu nea Du n` rii. 

Cele dou` ]`ri au înscris prin acest de mers
epocal, un arc geografic de 2860 de km, de la
izvoare pân` la re v`rsarea Dun`rii în Marea
Neagr`, un arc de timp de pes te 10.000 de ani,
de asemenea, un arc de cul tur` [i civiliza]ie
cuprin zând peste 100 de milioane de oameni,
din 14 ]`ri, echivalent cu o cincime din popula]ia
Uniunii Euro pene. 

Acest pro iect, abordat trans na]ional, are ca

stin dard moto-ul: „Mai
puternici îm preun`, mai
pu ter nici în lume”,
menit s` fac` re giunea
noastr` mai sustenabil`
în peisajul global al
lumii de ast`zi, marcat
de criz`. 

Pentru c` Dun` rea
reprezint` cel mai
„interna]ional” fluviu din
lume, o mare ax` de
transport, un im portant
bazin hi drologic inter -
co nectat [i un coridor
eco lo gic renumit la ni -

vel mondial. 
În aceast` per spec tiv`, Strategia SUERD

oblig` factorii de deci zie politic` s` gân deas c`
nu în mod izolat, ci prin abord`ri inovatoare [i
in te gratoare, mai apro fundate, prin pro gra me
transfrontaliere macro-regionale, în orizontul
2014 – 2020.

VOCEA DISTINCT~ VOCEA DISTINCT~ 
A AUTOMOBIL CLUBULUIA AUTOMOBIL CLUBULUI
ROMÂNROMÂN

În cadrul Stra te giei Dun`rii, un loc important îl
ocup` „actorii” Societ`]ii Civile interesa]i în
domeniile trans por turilor na viga bi le, transpor -
turilor feroviare, rutiere [i aeriene, ale culturii [i
turismului etc., iar Automobil Clu bul Român
bene ficiaz` de o tradi]ie se cular`, înc` de la
înfiin]area sa, în 1904. 

Organiza]ia noastr` a g`zduit, de-a
lungul tim pului, nu me roase reu niuni ale
clu burilor auto mo bilis tice din Bal cani. 

Este semnatara unor conven]ii de co -
laborare cu nu me roa se cluburi auto -
 mobilistice dun` re ne. 

A organizat o suit` de competi]ii auto mo -
 bi listice în re gi une: „Cupa Alpilor”, „Ra liul
Bal canic”, „Ra  liul Dun` rii”. A lansat,
împreun` cu OAMTC (clubul
automobilistic aus  triac) „Carnetul de
Turist”, în 1994, care înlocuia „Scrisoarea
de Invita]ie” pentru ob]inerea vizei turistice
în Austria etc. 

În ca li tate de membru al Federa]iei Ü

Podul de la Cernavod`Podul de la Cernavod`

forum interna]ional

Podul Giurgiu-RusePodul Giurgiu-Ruse



Interna]ionale a Automobilului (FIA), ACR s-a
constituit ca factor de ini]iativ` în pro movarea
de proiecte comune privind integrarea regional`
în domeniul siguran]ei rutiere [i sus]inerea valo -
rilor europene în
cir cula]ia pe dru -
murile publice.

Este semni fica -
tiv, în acest orizont
de preocup`ri
t rans - reg iona le ,
faptul c` Automo -
bil Clubul Român a
fost cooptat, la 14
martie 2013, ca
membru al Con si -
liului Forumului
Na ]ional Român
pentru imple men -
tarea SUERD. 

În scrisoarea
dom nului Eric
Bartha, Secretar Ge neral al Consiliului Ora [elor
[i Regiunilor Dun` rene, adresat` d-lui.
Constantin Niculescu, Pre [edintele ACR, se
spune „salut`m [i sus]inem pe deplin ini]iativa
dum neavoastr` de a contacta partenerii din
Ger mania [i Austria pen tru a crea Re ]eaua
Cluburilor Au to mobilistice Dun`rene, care are

ca scop pro movarea în
regiunea Dun`rii a tu -
ris mului auto mo bilis tic,
auto mo bilis mu lui spor -
tiv [i sigu ran ]ei rutiere,
în conformitate cu De -
cada de Ac]iune pentru
Siguran]` Ru tier` 2011
– 2020, pro clamat` de
Organiza]ia Na]i unilor
Unite”.

Cu prilejul Adun`rii
Generale a Regiunii I

FIA, din care fac parte 108 cluburi auto mo -
bilistice din Europa, Orientul Mijlociu [i Africa,
totalizând peste 38 de milioane de membri,
pre[edintele ACR s-a între]inut cu dl. Thierry

Willemarck, Pre [e -
dintele Re giunii I
FIA, [i cu dl. Jo -
hannes Kahn, Co -
mi sarul Euro pean
pentru politica re -
gional` pe temele
multiple ale Stra -
tegiei Uniunii Euro -
pene pentru Regiu -
nea Dun`rii. 

De ase menea,
pre[edintele ACR a
adre sat un mesaj
personal Forumului
Anual al Strategiei
UE pentru Regi u -
nea Dun`rii, din 28-

29 octombrie 2013, pe care îl public`m - pe
pgina urm`toare - în integralitate.

Ilie GABRA

10

forum interna]ional

Podul Calafat -Vidin,  intrat \nPodul Calafat -Vidin,  intrat \n
func] iune din anul  2013, o nou` [ ifunc] iune din anul  2013, o nou` [ i

important` conexiune balcanic`important` conexiune balcanic`

Eric Bartha, 
Secretar General 

al Consiliului Ora [elor 
[i Regiunilor Dun`rene

Johannes Kahn, 
Comisarul European pentru
politica regional` pe temele
multiple ale Strategiei U.E.
pentru Regiunea Dun`rii
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forum interna]ional

Onorat` asisten]`,
Automobil Clubul Român, asocia]ia automo bili[ -

tilor din România, cu o perenitate istoric` de 11
decenii, înscris` printre primele 10 cluburi auto din
Europa, adreseaz` un cordial salut Forumului
Anual al Strategiei UE pentru Regiunea Du -
n`rii 2013, desf`[urat la Bucure[ti. 

Suntem onora]i de posibilitatea ce ni
s-a oferit de a participa la acest Forum
transna]ional con sacrat dezvolt`rii
sustenabile [i macro-regionale a Du -
n`rii.

Consider`m prezen]a Auto mo bil
Clubului Ro mân la edi]ia a II-a a
Forumului Anual ca o expresie
semnificativ` a lo cului [i ro lului
conferit, în prezent [i în viitor mai ales,
actorilor Socie t`]i Civile într-o
abordare mai aprofun dat` [i mai
siste matic` a Strate giei na]ionale [i
regionale dun`rene.

În noiembrie 2013 se împli nesc 5
ani de la primirea de c`tre Automobil Clubul
Român a Pre miului de Excelen]` în Siguran]a
Rutier` al Comisiei Europene pentru activitatea
desf`[u rat` în acest domeniu. Întotdeauna am
considerat „Pre miul de Excelen]`“ nu doar ca o
onoare, ci [i ca o res pon sabilitate pe termen lung.

Într-o asemenea perspectiv`, Automobil Clubul
Român, membru al Federa]iei Interna]ionale a
Automobilului (FIA) înc` de la înfiin]area acestuia,
în 1904, consider` oportun s` formuleze câteva
considera]iuni [i propuneri, care pot s` pre -
zinte interes în definitivarea Strategiei UE pentru
Regiunea Dun`rii. 

1. Consider`m c`, în condi]iile în care în cele 14
]`ri dun`rene tr`iesc peste 100 de milioane de
oameni, echivalând cu o cincime din popula]ia
Uniunii Europene, [i unde gradul de motorizare
rutier` este dintre cele mai ridicate din lume, ar fi
necesar s` se instituie un domeniu tematic
distinct, destinat transportului rutier, precum
[i un Grup Tematic de Lucru, distinct, pentru
rea lizarea managementului acestui domeniu pri -
oritar transna]ional. 

Aceast` verig` ar putea constitui o valoare ad` -
ugat` în abordarea sectorial` a problematicii com -

plexe a transporturilor rutiere, cum ar fi: infra struc -
tura rutier`; legisla]ia rutier` proprie fiec`rei ]`ri;
formarea [oferilor [i perfec]ionarea conducerii
auto; cultura [i educa]ia rutier`; sistemul infor -
ma]ional electronic; protec]ia mediului; turismul
auto mobilistic, etc.

Abordarea mai aprofundat` [i opera]ional` a
domeniului transporturilor rutiere ar putea sus]ine,

prin strategii na]ionale [i regionale,
realizarea obiectivelor „Decadei
Mondiale a Siguran]ei Rutiere
2011-2020“ lansat` pe data de 3 mai
2010, prin Rezolu]ia Organiza]iei
Na]iunilor Unite [i prin Directiva
Uniunii Euro pene de reducere cu
50% a accidentelor rutiere în acest
orizont de timp.

2. Constituirea acestui Grup
Tematic de Lu cru sus ]inut de
cluburile automo bi lis tice din cadrul
Regiunii Ia Fe dera]iei Interna]ionale a
Auto mo bi lului, cu sediul zonal la
Bruxelles, în baza propriilor op]iuni, ar

avea darul de a optimiza implicarea actorilor
Societ`]ii Civile în construc ]ia stra tegiilor
na]ionale [i transna]ionale de edu ca]ie [i
securitate rutier`, a proiec telor sectoriale în
acest do me niu. Avem în vedere, in acest context,
inclusiv rolul tot mai mare pe care Consiliul
Europei îl acord` Societ`]ii Civile în
implementarea sustenabil` a ]`rilor membre UE în
prevenirea derapajelor institu]iilor guvernamentale
na]ionale, într-un domeniu sau altul al cre[terii
economice.

3. Automobil Clubul Român, membru al Con -
siliului Forumului Na]ional Român pentru im -
plementarea SUERD, î[i ofer` disponibilitatea
de a contribui la implementarea unui astfel
de proiect, în calitate de membru al Grupului de
Lucru Na]ional, cu sediul la Bucure[ti, al Strategiei
UE pentru Regiunea Dun`rii.

Constantin NICULESCU, 
Pre[edintele 

Automobil Clubului Român

Bucure[ti,
28 Octombrie 2013

MMeessaajjuull   PPrree[[eeddiinntteelluuii   AACCRR
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ACR pe mapamond

Automobilul a reprezentat, înc` de la apari]ia
sa, în urm` cu peste un secol [i jum`tate, o expre -
sie a noilor valori de cultur` [i civiliza]ie, într-un
timp istoric chemat s` înregistreze cele mai fas ci -
nante descoperiri [i progrese tehnologice din isto -
ria umanit`]ii. Nu este deloc exagerat` asemuirea
automobilului, care a revolu]ionat libertatea de
mi[ care a omului modern, cu catedralele gotice,
care au însemnat, într-un timp istoric de r`scruce
[i prin simbolistica lor, o deschidere uria[` a gân -
dirii umane [i libert`]ii de con[tiin]`.

Faptul c` Automobil Clubul Român a fost
înfiin]at în zorii secolului XX, la 5 aprilie 1904,
înscriindu-se, în analele istoriei, printre primele
zece cluburi automobilistice din Europa [i printre
primele 14 cluburi din lume, reprezint`

un brand istoric deosebit în mi[carea
automobilistic` mondial`.

ACR a aderat la „Asocia]ia Interna]ional` a
Automobil Cluburilor Recunoscute“ - cu sediul la
Paris - (ast`zi FIA), înc` de la crearea acestui
organism mondial, ceea ce i-a conferit o di men -
siune interna]ional`. Reprezentan]ii ACR au fost
ale[i în numeroase mandate, în structurile de
conducere ale FIA, iar asocia]ia noastr` a g`zduit,
de-a lungul anilor, organizarea unor con gre -
se, adun`ri plenare, seminarii, grupuri de

DIMENSIUNEADIMENSIUNEA
INTERNA}IONAL~ A ACRINTERNA}IONAL~ A ACR

Ü
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lucru ale FIA [i Funda]iei FIA. În ultimele
dou` decenii, Automobil Clubul Român a fost

onorat cu trei vizite oficiale, la cel mai înalt nivel,
ale Pre[edin]ilor Federa]iei Interna]ionale a
Automobilului (1994, 2004, 2011), iar o serie de
reprezentan]i ai Comitetului Executiv al ACR au
participat la congrese [i adun`ri generale ale FIA,
precum [i la celelalte [edin]e de lucru ale acestei
oragniza]ii mondiale. De asemenea, Automobil
Clubul Român a onorat invita]iile cluburilor auto -
mobilistice membre ale FIA de a participa la fes -
tivit`]ile jubiliare consacrate s`rb`toririi înfiin]`rii
acestora.

O expresie major` a dimensiunii interna]ionale
a ACR o reprezint` instituirea la nivelul FIA a
conceptului de reciprocitate, pentru membrii celor
200 de cluburi na]ionale de automobilism pentru
asisten]` rutier` [i mobilitate. Automobil Clubul
Român deruleaz` programe de asisten]` rutier`
pentru m`rci auto bine cunoscute în lume,
conform standardului de performan]` ISO
9001:2008. Cluburile auto din sistemul FIA dispun
de flote auto pentru interven]ii rutiere în situa]ii de
urgen]`, iar la Bucure[ti func]ioneaz`, la sediul
central al ACR, Centrala de Alarm` [i Informa]ii
ADAC care asigur`, de peste dou` decenii,
servicii non-stop pentru membrii cluburilor din
Europa Central` [i de Est [i de pe alte continente,
într-un spa]iu de civiliza]ie, de siguran]` [i de
încredere. A[a cum cluburile auto din str`in`tate
din cadrul FIA garantez` servicii de asisten]`
rutier` [i mobilitate pentru membrii ACR care se
deplaseaz`, în alte ]`ri, în interes turistic sau de
bussiness.

În prezent, pe plan mondial, circul` peste un
miliard de autovehicule, ceea ce conduce, zi de

zi, la numeroase evenimente de insecuritate
rutier` [i la riscuri pentru via]a participan]ilor la
traficul pe meridianele rutiere. Potrivit statisticilor
Organi za ]iei Mondiale a S`n`t`]ii, cazuistica
mortalit`]ii se situeaz` pe locul [apte în lume, cu
peste 1,3 mi lioane de decese anual. Ca urmare,
Automobil Clubul Român a semnat, în 2006, cu
ocazia Congresului Anual al FIA, adeziunea [i
implicarea  în Programul mondial „Make Roads
Safe“, precum [i în campania mondial` „Think
Before You Drive“, ini]iat` de Funda]ia FIA, al
c`rui membru fondator este [i clubul nostru. De
asemenea, ACR a orga nizat în România,
implementarea „Decadei Mon diale a Siguran]ei
Rutiere 2011  - 2020”, lansat de FIA prin rezolu]ia
Organiza]iei Na]iunilor Unite, iar începând cu
anul 2013, patroneaz` în ]ara noastr`, împreun`
cu Funda]ia FIA, campania „O Secund` pentru
Via]a Ta”, în scopul form`rii [i dezvolt`rii unui
comportament preventiv în rândul copiilor [i
tineretului. În anul 2011, Pre[edintele FIA, a t`iat
la Bucure[ti, panglica inaugural` a lans`rii,
pe pia]a asisten]ei rutiere din România [i Ü

Ü

ACR pe mapamond
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europene, a unei flote de 15 autoplatforme
noi marca Iveco Daily, care a completat flota

deja existent` a Automobil Clubului Român. De
asemenea, începând cu 2012, Automobil Clubul
Român [i Inspectoratul General pentru Situa]ii
de Urgen]`, organizeaz` edi]ii anuale, cu
participare interna]ional`, ale Competi]iei Na]io -
nale de Descarcerare [i Acordare a Primului
Ajutor Calificat pe c`ile rutiere. 

Automobil Clubul Român reprezint`, în Româ -
nia, Autoritatea Sportiv` Na]ional` (ASN)
conferit` de Federa]ia Interna]ional` a Automo -
bilului pentru competi]iile na]ionale [i inter na -
]ionale de auto mo bilism [i karting sportiv, me -
nit` s` supravegheze respectarea Regula -
mentelor FIA în acest dome niu. De asemenea,
în luna martie 2013, Automobil Clubul Român a

fost cooptat, în calitate de mem bru titular în
Consiliul Forumului Na]ional Român pentru
implementarea strategiei Uniunii Europene
pentru Regiunea Dun`rii (SUERD), în vederea
implement`rii programelor na]ionale [i europene
de siguran]` rutier`, de sport automobilistic, de
turism cultural [i ecologic. Nu putem omite [i
faptul c`, începând cu 2006, ACR a lansat, în
premier` în România pentru membrii asocia]iei,
Programul Interna]ional de reduceri [i facilit`]i
„Show Your Card” care cuprinde peste 25.000
de hoteluri, restaurante, magazine, muzee,
parcuri de distrac]ii etc., pe toate continentele.

Georgiana MOGA
Director Economic al ACR

Corespondent de club pentru FIA

Ü

ACR pe mapamond



15

gala campionilor

Filiala ACR Alba [i-a onorat [i în 2013 tradi]ia
consacrat` în automobilismul [i kartingul sportiv
organizat de Automobil Clubul Român, ca
Autoritate Sportiv` Na]ional` (ASN) atribuit` de
FIA. În ziua de 7 decembrie „Gala Campionilor“
[i-a p`strat [i de data aceasta sintagma festiv`
„LAURII PILOTAJULUI AUTO“, întrunind elitele
acestui sport, care ia o dezvoltare an de an, tot
mai ampl`, atât în rândul debutan]ilor, cât [i al
licen]ia]ilor, cu multe zeci de echipaje din
multiple centre regionale [i zonale din România.
[i nu doar din ]ara noastr`, ci [i din alte patru
]`ri. În luna iulie 2013, în Pia]a Mic` din Sibiu [i-
au dat startul sportivi din numeroase ]`ri euro -
pene, în prestigioasa competi]ie „Interna tio nal
Rally Challenge“, din calendarul Federa]iei In -
terna]ionale a Automobilului. Cu probe de mare
dificultate pe timp de zi [i pe timp de noapte.
Spectatorii sibieni [i din toate regiunile ]`rii erau
prezen]i cu mult mult timp \nainte la startul com -
peti]iei, pe pro be le de la Dobârca, Crin]i,
P`ltini[, Gâtu Berbe cului sau Sânta Mare,

echipa]i cu corturi, binocluri [i echipamente
specifice muntelui, cu care s-au obi[nuit înc` de
la edi]ia 2012. „Ca s` fi spectator la astfel de
confrunt`ri interna]ionale din automobilismul de
mare for]`, trebuie s` supravie]uie[ti în orice
condi]ii“, aprecia în presa sibian` un spectator,
care era preg`tit pentru o s`pt`mân` cu fel de
fel de provoc`ri: z`pad`, ploaie, cea]`, vânt [i,
nu odat`, ur[i, mistre]i [i alte animale s`lbatice.
A[adar, nu doar pilo]ii din str`in`tate [i pilo]ii
din România, nu doar arbitrii fixa]i pe probele
speciale montane, ci [i fanii sportului cu motor,
au tr`it emo]iile marii competi]ii europene de la
Sibiu, timp de 7 zile, în iulie 2013. 

În 2013, în alt` zon` din România, adic` în
spa]iul automobilistic de pe Some[ – Satu Mare,
s-au desf`[urat, la „temperaturi” la fel de înalte,
competi]iile Campionatului Est-European de
Ra  liuri Tehnico-Aplicative, cu pilo]i din Ce hia,
Slovacia, Polonia, Ungaria [i, desigur, Ro -
mânia, sub patronajul filialei ACR jude]ene
[i Clubului Sportiv „Auto-Karting Rider’s“

LAURII LAURII 
PILOTAJULUI AUTO 2013PILOTAJULUI AUTO 2013

Ü
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gala campionilor

Satu Mare, în baza
regula men tului vali -

dat de Federa]ia Interna -
]ional` a Automo bi lului.

„Laurii Pilotajului Auto”,
edi]ia 2013, au marcat, la
nivel de mare anvergur`,
multiplele com peti]ii de
automobi lism [i karting
derulate în jude]ul Ti mi[,
în organizarea Comisiei
de Automobilism [i Kar -
ting ACR: Campionatului
de Automobilism Timi[,
în cadrul Campionatului
Na]ional de Automobilism
[i Karting, cu multe zeci
de pilo]i licen]ia]i [i
debutan]i.

Anul 2013 a debutat în automobilismul
sportiv al ACR cu o nou` competi]ie, de mare
succes: Campionatul Na]ional de Îndemâ na -
re, care a organizat 7 etape: Bucure[ti, Br`i -
la, Drobeta Turnu-Severin, Foc[ani, Con -
stan ]a, Cluj-Napoca, Ploie[ti. De fiecare
dat`, la startul edi]iilor s-au aliniat peste 40

de echipaje, cu ma[ini preparate special
pentru specificul acestei competi]ii, care s`
întruneasc` exigen]ele tehnice ale comisiilor
de arbitraj [i Regulamentului FIA. Se poate
afirma c` edi]ia 2013 a fost cea mai animat`
din ultimii ani, punând pecetea experien]ei
competi]ionale [i rigorile GT Auto Club
Sportiv Bucure[ti [i Autorit`]i i Sportive
Na]ionale – ACR pentru automobilismul din
România.

Pe podiumul „Laurilor Automobilismului
Auto 2013” au urcat, de asemenea, pilo]ii [i
debutan]ii Campionatului Na]ional VTM [i ai
„Raliului Frumuse]ii“ de la Hunedoara, ai
Competi]iilor organizate de Comisiile Jude -
]ene Dolj, Maramure[ [i S`laj. Au fost
înmânate, cu prilejul acestei gale a laurilor
peste 100 de cupe, trofee [i diplome din
partea Pre[edintelui ACR pentru cei mai buni
dintre cei buni din sportul cu motor. În
onoarea lor a avut loc, la Filiala ACR Alba, un
spectacol artistic elevat, precum [i un
cocktail de excep]ie. Se cuvine un cuvânt de
laud` pentru organizatori, inclusiv pentru
ideea amenaj`rii unui cort de campanie, la
Hotelul ACR Alba, ca amfitrion al festivit`]ii,
pentru a primii cu cea mai aleas` ospitalitate
pe sportivii medalia]i, pe familiile [i prietenii
acestora, veni]i din toate zonele ]`rii.

Ioan OLARU
Secretar General 

al Comisiei Na]ionale de Automobilism 
[i Karting ACR

Ü
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rutier`s iguran]`

Au c`p`tat deja valoarea tradi]iei compe -
ti]iile na]ionale organizate în România, în
ulti mii ani, de Inspectoratul General al Si tua -
]iilor de Urgen]`, în parteneriat cu Automobil
Clubul Român.

Edi]ia 2013, desf`[urat`, în luna august,
timp de o s`pt`mân`, la Târgu Mure[, a
întrunit un num`r mare de echipaje din toate
jude]ele ]`rii, care au excelat printr-un înalt
grad de preg`tire de specialitate [i bene -
ficiind de o logistic` modern`, la stan darde
europene de vârf, atât în ceea ce pri ve[te
descarcerarea automobilelor implicate în
accidente pe arterele de circula]ie, cât [i în
acordarea primului ajutor calificat pentru
salvarea vie]ii celor care au c`zut victime în
astfel de tragedii rutiere. Iar echipele de ar -
bitraj, formate în exclusivitate din speciali[ti
din Marea Britanie, au putut constata cu o -
biec tivitate [i cu satisfac]ie, diferen]a de nivel,
cu semnul valoric plus, în interven]iile edi]iei
2013 de la Târgu Mure[, fa]` de edi]ia 2012

de la Ploie[ti ale acestor redutabile compe ti]ii
consacrate cre[terii performan]elor, con tra -
cronometru, în situa]iile de maxim` urgen]`,
la limita uman` dintre via]` [i moarte.

În aceast` „ecua]ie existen]ial`“, cu atât de
multe valori cunoscute [i imprevizibile, au
excelat, de asemenea, echipajele Automobil
Clubului Român prezente în întreaga s`pt` -
mân` de august, dotate cu autoplatforme mo -
derne, din ultima genera]ie, pentru decon ges -
tionarea, la fel de urgent` a [oselelor de
auto vehiculele implicate în accidentele de
circula]ie, gestionarea bunurilor materiale ale
victimelor [i transportul ma[inilor, în deplin`
siguran]`, la unit`]ile de service solicitate
sau în incinta sta]iilor de asisten]` rutier` ale
filialelor jude]ene ale ACR, [i nu în ultimul
rând acordarea aisten]ei juridice prin comi -
siile ob[te[ti de specialitate ale ACR, în ceea
ce prive[te managementul accidentului ru -
tier, potrivit uzan]elor legale, na]ionale [i
europene.

CCOOMMPPEETTII}}IIIILLEE  NNAA}}IIOONNAALLEE  
PPRRIIVVIINNDD  DDEESSCCAARRCCEERRAARREEAA  

{{II   AACCOORRDDAARREEAA  PPRRIIMMUULLUUII  AAJJUUTTOORR
CCAALLIIFFIICCAATT
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rutier`s iguran]`

Este demn de relevat faptul, de im por -
tan]` practic` deosebit`, c` prin deru la -

rea unui parteneriat benefic între Inspecto ra -
tul General al Situa]iilor de Urgen]` [i Auto -
mobil Clubul Român, în organizarea com peti -
]iilor anuale de descarcerare [i acordare a
primului ajutor calificat s-a cristalizat un pa -
chet semnificativ de activit`]i [i ac]iuni menit
s` finalizeze [i pe alte planuri, începând cu
anul 2014, aceast` cooperare fructuoas`, spe -
cific` acestui domeniu de civiliza]ie rutier`:

n organizarea „Corpului de Voluntari“ cu
persoane din rândul membrilor Automobil Clu -
bului Român pe baza liberului consim ]`mânt
cu scopul acord`rii primului ajutor de baz` în
cazul accidentelor rutiere [i alte si tua]ii de
urgen]`, care s` fie instrui]i, în ju de]e, de
c`tre structurile jude]ene [i locale ale IGSU;

n colaborarea structurilor Municipiului Bucu -
re[ti, jude]ene [i locale ale IGSU cu filialele
ACR în prevenirea [i gestionarea situa ]ii lor
de urgen]`, în ac]iunile de protec]ie a co mu -
nit`]ilor [i pentru asisten]` a persoanelor;

n filialele jude]ene ACR [i structurile teri -
toriale ale IGSU, prin speciali[tii lor, vor orga -
niza întâlniri cu automobili[tii [i întruniri de in -
teres public în domeniul primului ajutor de baz`
pentru preluarea [i stingerea incendiilor,
precum [i alte activit`]i în situa]ii de urgen]`;

n Inspectoratul General pentru Situa]ii de
Urgen]` va colabora cu Centrala de Alarm` [i
Informa]ii ACR, precum [i cu filialele ACR ju -
de]ene [i a Municipiului Bucure[ti, în vede -

rea implement`rii sistemului de date [i infor -
ma]ii necesare interven]iei operative;

n Inspectoratul General pentru Situa]ii de
Urgen]` [i Automobil Clubul Român vor
statua în cooperarea reciproc`, PREVE NI -
REA, ca un concept de baz` în conformitate
cu „Decada Mondial` a Siguran]ei Rutiere
2011-2020“;

n Inspectoratul General pentru Situa]ii de
Urgen]` [i Automobil Clubul Român vor sta -
tua, de comun acord, organizarea unui eve -
niment anual intitulat „SECUNDELE VIE}II“,
în cadrul c`ruia s` fie acordate trofee [i
diplome de onoare pentru cei care au avut
contribu]ii deosebite în ac]iunile de salvare a
semenilor confrunta]i cu situa]ii limit`.

Este imporant de relevat faptul c` „Pro to -
colul de Colaborare“ semnat de Inspectoratul
General pentru Situa]ii de Urgen]` [i Auto -
mobil Clubul Român a avut ca ra]iune un timp
îndelungat de conlucrare reciproc` între cele
dou` institu]ii, de interes na]ional, în confor -
mitate cu conceptul prevenirii [i gestion`rii
unor situa]ii de urgen]`, pe baza legisla]iei în
vigoare, inclusiv în domeniul siguran]ei
rutiere în conformitate cu Rezolu]ia Adun`rii
Generale a ONU privind „Decada Mondial` a
Siguran]ei Rutiere 2011-2020“, precum [i în
alte direc]ii în domeniile de competen]`.

Ing. ALIN DROSU,
Centala de Alarm` [i Informa]ii ACR

Ü
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În perioada 27-29 noiembrie 2013 a avut
loc, in Crotone, Italia, cea de-a cincea edi]ie
a „European Youth Forum for Road Safety”.
Evenimentul a fost organizat de c`tre
Asocia]ia „Responsible Young Drivers” din
Belgia, sub egida Comisiei Europene, fiind
axat în principal pe problematica condusului
sub influenta alcoolului din partea tinerilor,
dar au fost abordate [i probleme legate de
comunicarea tinerilor cu autorit`]i le [i
asocia]iile, dezvoltarea transportului public
pentru a r`spunde mai bine nevoii de
mobilitate 24 din 24, siguran]a participan]ilor
vulnerabili la traficul rutier – copiii [i b`trânii,
dezvoltarea unui transport durabil la nivel
european.

Statisticile europene sunt cel pu]in în gri -
jor`toare, având în vedere faptul c` la nivelul
anului trecut s-au înregistrat 28.000 de mii
de mor]i în accidente rutiere [i 313.000
persoane grav r`nite, din care aproximativ
30% sunt tineri cu vârste între 16 [i 25 de
ani. Tinerii sunt mai predispu[i la accidente
în primul rând în nop]ile de vineri [i sâmb`t`,
datorit` excesului de vitez` [i celor mai mari
cantit`]i de alcool consumate. Costurile so -
cio-economice asociate accidentelor rutiere
sunt estimate la cel pu]in 250 miliarde euro
anual, adic` 2% din PIB-ul UE, o valoare

enorm`, bani ce ar putea fi investi]i în
educa]ie, s`n`tate sau infrastructur`. Poate
prea u[or trecem peste faptul c` b`rba]ii sunt
de 4 ori mai predispu[i decât femeile la a
provoca accidente rutiere. 

Începând cu 1993, în Belgia, a fost ini]iat
proiectul „Night Without Accident”, care pre -
supune ca, într-o sâmb`t` din luna octom -
brie, echipe de voluntari ale Asocia]iei
„Responsible Young Drivers” s` se depla -
seze în cluburi de noapte unde tinerii petrec,
pentru a le aduce acestora la cuno[tin]`, în
primul rând, faptul c` dac` au consumat
alcool este un risc prea mare s` se urce la
volan [i s` conduc` pân` acas`. Din 2003,
cu ajutorul Comisiei Europene, aceast`
ac]iune a fost transformat` în „European Ü

ACR a participat ACR a participat 
la „European Youth Forumla „European Youth Forum

for Road Safety“ 2013for Road Safety“ 2013
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rutier`s iguran]a

Night Without Acci dent” (ENWA)
[i implementat`, treptat, în

toate statele UE, devenind o ac]iune
coordonat` la nivel euro pean de
con[tientizare asupra pe ricolelor
implicate de consumul de alcool în
rândul tinerilor. Cu ocazia acestui
Forum au fost prezentate ac]iunile
întreprinse de c`tre unele organiza]ii
în cadrul ENWA, cea mai mare
performan]` fiind atins` în Austria, unde
Asocia]ia Factum a reu[it s` stea de vorb` cu
peste 3000 de tineri într-o singur` noapte.

Marea atrac]ie a celor trei zile dedicate
Forumului a fost reprezentat` de simulatorul
de accidente. Acest simulator ar`ta celor
dornici s`-l testeze ce înseamn` un impact
frontal, f`r` centur` de siguran]`, la viteza
de 10 km/or`, precum [i ce se întâmpl` în
cazul în care ma[ina este r`sturnat` pe o
parte, sau ajunge chiar cu ro]ile în sus. Tes -
tele cu ma[ina r`sturnat` au fost efectuate
numai cu centura de siguran]` pus`, iar co -
ordonatorul acestui proiect a explicat
f iec`rui pasager al ma[inii care sunt
implica]i i le me di cale asupra corpului în
aceste situa]ii. Simplul fapt de a-]i pune cen -

tura de siguran]` când te sui într-un au tomo -
bil poate face diferen]a dintre via]` [i
moarte. Majoritatea accidentelor frontale la o
vitez` de peste 50 de km/or` sunt mortale
pentru pasagerii care nu poart` centura de
siguran]`.

Automobil Clubul Român a prezentat în ca -
drul Forumului Proiectul „O SECUND~ PEN -
TRU VIA}A TA!“, proiect finan]at de c` tre
Funda]ia FIA [i derulat la nivel na]ional, în
numeroase [coli gimnaziale. De ase me nea, a
fost prezentat` via]a asocia]iei, acti vit` ]ile
curente desf`[urate în ]ar` [i în str` in`tate
sub umbrela FIA, precum [i prin cipa lele ser -
vicii oferite membrilor ACR.

{erban Florin CIURTIN

Ü
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Automobil Clubul Român a participat, cu o
delega]ie la cel mai înalt nivel, în perioada 9-14
septembrie, la „FIA Mobility Conference Week”,
reuniune interna]ional` ce a avut loc la Haga. În
cele 5 zile s-au dezb`tut probleme de mare in -
teres pentru cluburile auto: comunicarea în cadrul
FIA, proiectele de viitor ale FIA, situa]ia cluburilor,
inova]ii în siguran]a rutier`, promovarea educa]iei
rutiere în rândul tuturor participan]ilor la trafic etc.
Dar cum putem noi vorbi despre siguran]a rutier`
când România nu face nimic pentru siguran]a ru -
tier` a propriilor cet`]eni? Infrastructura, sau mai
bine zis, lipsa ei reprezint` prima [i cea mai mare
problem` a ]`rii noastre. Zeci de miliarde de euro
au fost înghi]ite de Ministerul Transporturilor pen -
tru proiecte de infrastructura rutier`, în primul rând
autostr`zi. Rezultatul? Accidente, multe ore petre -
cute în trafic, gropi, nervi, înjur`turi [i bani arunca]i
aiurea.

Preocup`rile ]`rilor dezvoltate [i din punct de
vedere rutier dep`[esc cu mult puterea de în]e -
legere a responsabililor guvernamentali din ]ara
noastr` privind siguran]a rutier`. Detaliem, în cele
ce urmeaz`, noi concepte, noi abord`ri [i noi
sisteme menite s` creasc` gradul de siguran]`
rutier` la nivelul întregului mapamond, acestea
fiind activ dezb`tute cu ocazia „FIA Mobility
Conference Week“ de la Haga, unele dintre ele
fiind deja parte din via]a de zi cu zi a traficului din
]`rile dezvoltate.

Sistemul eCall – comunicarea în timp real cu
sis temul de urgen]` 112 pentru oferirea infor -
ma]iilor privind num`rul autovehiculelor implicate
în acci dent, num`rul persoanelor decedate [i/sau
r`nite, coordonatele GPS ale locului accidentului,
alerta rea celui mai apropiat echipaj medical etc.

Acesta va fi operabil din luna octombrie 2015, pe
tot teri toriul Uniunii Europene, iar toate modelele
de ma [ini noi vândute vor fi obligatoriu echipate
cu acest sistem. Implementarea acestuia va
reduce timpul de r`spuns al unit`]ilor medicale cu
50% în zonele rurale [i cu 40% în zonele urbane.

Sistemul „Cyclist Detection“ – Sistemul de
De  tec]ie a Bicicli[tilor, dezvoltat de compania Vol -
vo: o camer` video instalat` în habitaclul autove -
hi cu lului detecteaz` [i, dac` este nevoie, acti vea -

z` frâna, pentru a evita coliziunea cu ace[tia. De
asemenea, un sistem similar este dezvoltat [i
pentru detectarea prezen]ei pietonilor pe

Noi concepte [i tehnologii
pentru siguran]a rutier`

Ü
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carosabil [i frânarea de urgen]` a ma[inii în
cazul în care [oferul nu reac]ioneaz` la timp.

Sisteme de suspensii electro mag ne tice –
asi gu r` cre[terea cu 60% a confortului în timpul

rul`rii autovehiculelor. Acest sistem a fost deja
expe ri mentat cu succes, în 2011, pe un BMW
530i. O prim` utilizare a acestui sistem poate fi
aplicat` pe ambulan]e pentru cre[terea securit`]ii
pacien]ilor transporta]i. 

Ma[ini electrice [i sisteme de înc`rcare
rapid` a bateriilor – deja unele state dezvoltate
preg`tesc m`suri menite s` permit` doar ma[i -
nilor electrice s` p`trund` în zonele centrale ale
marilor ora[e, având în vedere aglomera]ia [i emi -
siile ridicate. Principala problem` cu care se con -
frunt` ma[inile electrice este generat` de timpul
mare necesar bateriilor pentru reîncarcare. Dar [i
aici încep s` apar` solu]ii pentru a putea trans -
forma acest proces care dureaz` undeva între 6 [i
8 ore, într-un proces de câteva minute. De ase -
menea, exist` [i se testeaz` ideea de a înlocui
bateria descar cat` în cadrul punctelor de alimen -
tare. Pentru mai mult` operativitate, reducând ast -
fel timpul de sta ]io nare la nivelul câtorva minute.

Compania Volvo, lider mondial în inova]ie pe linie
de siguran]` auto, propune, prin nou lansatul

model V60, instalarea unor panouri foto-voltaice
pe plafonul ma[inii, pentru cre[terea autonomiei
bateriei electrice.

Asisten]` Eco-driving – sistem care ofer`
asis ten]` în privin]a consumului de carburant, prin
informarea [oferului cu privire la treapta de vitez`
pe care trebuie sa o foloseasca pentru cel
mai mic consum. }ine cont de tura]iile optime

Ü
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de func ]io nare ale motorului, de cutia de
viteze, de viteza de deplasare, de nevoia de

accelerare.

Asisten]` Start – Stop – pentru a evita con -
su mul inutil de carburant în cazul opririlor la cu -
loarea ro[ie a semafoarelor. Odat` oprit` ma[ina

la se mafor, motorul se opreste. În momentul se -
lect`rii treptei de vitez` pentru plecarea de pe loc,
motorul porne[te. Astfel, pentru noile modele de
autovehicule, se pot face economii de carburant
de 5-12%.

Semafoare inteligente – comunicarea per -
ma  nen t` dintre ma[inile care se apropie de o in -
tersec]ie [i semaforul instalat pe sensul de mers al
acestora ar permite informarea [oferilor cu privire
la schimbarea culorii. În func]ie de timpul r`mas

pân` la schimbarea culorii [i de distan]a de
parcurs pân` la semafor, [oferii pot frâna din timp

dac` nu mai au timp s` treac` sau pot accelera
pu]in pentru a p`trunde pe culoarea verde în
intersec]ie.

Alerta de vitez` – sistem care avertizeaz`
[o ferul cu privire la viteza maxim` pe care o poate
avea pe o anumit` por]iune de drum, înainte de a
intra pe respectiva por]iune. Aceasta alert`
permite din timp [oferilor s` frâneze eficient, nu în

ultimul moment, evitând astfel amenzile de
circula]ie [i posibile accidente.

Sisteme adaptative de Cruise Control – în
func]ie de valorile de trafic, de condi]iile atmos fe -
rice, precum [i de al]i parametrii, ma[ina î[i va

adapta viteza cu care circul` pentru a nu provoca
accidente [i pentru a oferi pasagerilor cea mai
rapid` [i sigur` rut` pân` la destina]ie. Acest
sistem sesizeaz` din timp orice frân`ri bru[te,
orice schimbare a condi]iilor de carosabil [i adap -
teaz` viteza instantaneu pentru a evita orice co -
liziune.

{erban Flor in CIURTIN

Ü
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Împlinirea a 110 ani de existen]` a Auto -
mobil Clubului Român nu semnific` doar o
succesiune sau o similitudine de evenimente,
ac]iuni sau întâmpl`ri. Jubileul nu se reduce
nici la cronologia deceniilor sau a anilor care-l
definesc. Ca expresie a So -
ciet`]ii Civile, Automobil Clu -
bul Român înseamn`, pri -
vind retrospectiv, o suit` de
genera]ii de membri ai
asocia]iei, care au construit
de-a lungul timpului, un
patrimoniu uman imens,
structurat în toate regiunile
[i zonele ]`rii, un patrimoniu
indivizibil care s-a transmis,
imbog`]it [i înnobilat mereu,
urma[ilor. De la membri
fondatori, membri donatori [i
membri cotizan]i trecu]i în
analele existen]ei sale, la
zecile de mii de membri de
ast`zi ai Automobil Clubului
Român, se înscrie impre sio -
nantul arc de timp al deve -
nirii sale istorice.

Prima fil` a acestei c`r]i de identitate o
înscrie întâiul pre[edinte al Automobil Club
Român, Prin]ul George Valentin Bibescu,
care [i-a onorat aceast` func]ie timp de 20
de ani, în perioada 1904-1924, traversând
dificult`]ile primului r`zboi mondial [i reu[ind
s` dea o structur` închegat` clubului dup`
Marea Unire din 1918. O a doua persona -
litate emblematic` a clubului a fost I.M.
Mitilineu, care, dup` ce l-a secondat, un
num`r mare de ani, pe George Valentin
Bibescu în calitate de vicepre[edinte, este
ales, în 1924, în func]ia de pre[edinte al
Automobil Club Regal Român, pozi]ie de pe
care a condus destinele asocia]iei timp de 22
de ani, adic` pân` în 1946, înfruntând, al
rândul s`u, dificult`]ile celui de-al doilea
r`zboi mondial. 

Filele istoriei de 110 ani a Automobil

Clubului Român scot în lumin` numeroase
figuri de seam` în galeria imensului s`u
patrimoniu uman. Printre membrii ACR, al` -
turi de Prin]ul George Valentin Bibescu [i Ion
M. Mitilineu, analele Asocia]iei consemneaz`

pe Octavian Goga [i Liviu
Rebreanu, membrii ai Clu bu -
lui Regional Cluj, Demostene
Botez [i Mihail Sadoveanu,
membrii ai Clubului Regional
Ia[i, principele Ghica, princi -
pele Cantacuzino, pilo]ii in -
tra]i în legend` Jean Calcia -
nu, Petre Cristea, E. Urd` -
rea nu, A. Berlescu, Marin
Butculescu, Titu Manicatide,
Alexe de Vassal, etc.

Exist`, ast`zi, în toate fi -
lialele jude]ene ACR, nume -
ro[i membri ai Asocia]iei,
care dau dovad` de o fide -
litate deosebit`, excelând de
peste 30-40-50 de ani pe
lista membrilor cu cotiza]ia la
zi [i care, trec pe la filialele
teritoriale de fiecare dat`, la

5 aprilie, când s`rb`torim Ziua Automobilis -
tului. Pentru ace[tia s-a instituit voucherul
Super Fidelit`]ii [i voucherul Pensionarului,
cu un pachet special de servicii, avantaje [i
facilit`]i. A[a cum exist`, la celelalt pol
valoric al  Asocia]iei, membrii ACR din rândul
tineretului, care beneficiaz` de voucherul
Tineretului, cu discount-uri de 25-50% din
cuantumul cotiza]iei anuale de membru ACR.
Metafora „Formula Câ[tig`toare“, a Carne -
telor de membru BASIC, PREMIUM, SE -
NIOR,  constituit` pe nivele valorice de fide -
litate, ofer` zeci [i zeci de servicii specifice
automobilismului, atât în ]ara noastr`, cât [i
în str`in`tate, prin cluburile auto partenere
din sistemul Federa]iei Interna]ionale a Auto -
mobilului.

Mirela TUDOR

MEMBRII ACR, principalulMEMBRII ACR, principalul
capital al Asocia]ieicapital al Asocia]iei



timpul prezenti s to r ia  la

25

Aurel Per[u a sudiat la [coala Superioar` Teh -
nic` din Berlin – Charlottenburg, absol vind sec]ia

mecanic` în 1913, ca [ef de promo]ie. Un an mai
târziu a fost medaliat de Ministerul Instruc]iunii
Publice din Germania pentru un studiu deosebit în
domeniul comport`rii navelor în spa]iul cosmic.

Inven]ia care l-a f`cut celebru a fost un
„automobil de form` aerodinamic` cu patru ro]i
montate în`untrul formei aerodinamice“, fiind
primul automobil aerodinamic din lume pe care îl
putem vedea ast`zi la Muzeul Tehnic Dimitrie Leo -
nida din Bucure[ti. Brevetul pentru aceast`
inven]ie a fost ob]inut în Germania în anul 1924,
dar cererea de brevetare fusese trimis` înc` din
anul 1922. Forma aerodinamic` ideal` este ima -
ginea pic`turii de ap` în c`dere, a[a cum Aurel
Per[u a concluzionat. Aurel Per[u a ajuns la
coeficien]i aerodinamici de 0,22, fiind greu de

Inventatorul
automobilului 

cu form` 
aerodinamic`

Aurel Per[u s-a
n`scut la 26

decembrie 1890,
la Bucure[ti, [i a

fost unul din
marii ingineri

mecanici ai
României, fiind

constructorul
primului

automobil cu
profil aerodinamic
avansat din lume,
cu ro]ile integrate

în caroserie.

Ü
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atins chiar [i în ziua de ast`zi pentru un
automobil.

Caroseria automobilului a fost confec]ionat` la
diverse ateliere din Berlin. Automobilul a fost dotat
cu frâne pe sabo]i, care ac]ioneaz` doar pentru
ro]ile din spate. Motorul tip A-G f Automobilbau
Berlin, este cu ardere intern` și cu aprindere prin
scânteie; are 4 cilindri în linie, o putere 6/20 P.S.,
alezajul 64 mm, cursa 110 mm și cilindreea 1400
cm.c. Cutia de viteze este de aceeași fabricație ca
și motorul, iar demaratorul este produs de firma
Eisemann, tipul MKI-12, nr.14328. Magnetoul are
aceeași fabricație, iar carburatorul este produs de
firma Arthur Haendler Co. Berlin.

În România, Aurel Per[u a parcurs cu acest
auto mobil circa 120.000 de km, cu o vitez`
maxim` de 80 km/h. Datorit` lipsei diferen]ialului
putea lua viraje foarte strânse cu 60 km/h în de -
plin` siguran]`. 

În prezent nu mai func]ioneaz`, iar caroseria
este în mare parte deteriorat`. Automobil Clubul
Român a f`cut, în ultimii ani, demersuri pentru
resta urarea acestuia, pe cheltuiala sa proprie,
dar f`r` sor]i de izbând`, independente de aso -
cia]ie.

Aurel Per[u a fost conferen]iar la [coala Poli teh -
nic`, iar din 1938 director la Fabrica de avioane
I.A.R. Bra[ov. Chiar dac` în anul 1950 a ie[it la
pensie, acesta a continuat s` lucreze la Institutul
de Documentare Tehnic` din Bucure[ti, pân` în
anul 1977, când a decedat.

Str`lucitul inginer român Aurel Per[u a fost
redescoperit [i în str`in`tate [i cinstit cum se
cuvine, intrând în elitele mondiale ale inginerilor
tehnicieni.

Florin JUMUG~
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Salonul  auto de la  Frankfurt

În avampremiera Salonului Auto de la
Frankfurt, Dacia a lansat noul Duster Facelift.
La interior, Daster
vine cu o înf`]i[are
rede senat`, consola
central` fi ind acum
încadrat` de dou`
„baghete verticale“

ce accentueaz` impresia de robuste]e. Pentru
confort scaunele au fost schimbate, iar tapi]eria
lor se prezint` acum în patru modele. Ca dot`ri,
Daster-ul a primit sistemul MediaNav (ecranul
tactil cu func]ii multimedia, inclusiv conectare
la h`r]i rutiere), disponibil deja pe modelele
Logan [i Sandero. În continuare, Dacia nu a
introdus sistemul de climatizare automat.

În materie de siguran]`, noul Duster a fost
înzestrat cu sistemul de control dinamic al
traiectoriei (ASR-ESP), airbag-uri laterale cap-
torace, sistem de avertizare sonor [i optic
pentru centur`, sistemul ISOFIX de cuplare a
scaunului pentru copii.

O noutate la Duster o reprezint` noua mo -
torizare TCe de 1,2 litri [i 125 CP, ce este

cuplat la o cutie de viteze în 6 trepte, care
promite un consum mediu de benzin` de doar

6l/100 km (râmâne de discutat).
La exterior prea multe nu

s-au schim bat. Remarc`m îns`
noile blocuri optice, grila fa]`,
cromarea anumitor elemente de
design [i jantele op ]ionale dark
metal.

Audi A8 facelift, ne-a
fost prezentat mult mai „periat”

la interior, sporind mult mai mult luxul cu care
ne-a obi[nuit limuzina german`. Habitaclul este
dotat cu materiale de cea mai bun` calitate,

concurând chiar cu S-Klasse de la Mercedes-
Benz. Totu[i nu se ridic` la nivelul a[tept`rilor,
din punct de vedere al tehnolo giilor noi, cu
concurentul s`u. Totu[i,  A8 este mai efi -

„Toamna se num`r` bobocii“, spune un vechi proverb românesc! Plecând de la aceast`
zical` veche, odat` cu Salonul auto de la Frankfurt  2013,
produc`torii de automobile [i-au anun]at peste 70 de lans`ri
în premier` mondial`. Cel mai important eveniment de acest
gen din Europa, adun` toat` crema industriei auto dar [i cele
mai noi tehnologii în domeniu.

În acest an, la cea de-a 65-a edi]ie, au fost prezen]i peste
1000 de expozan]i, conform declara]iei lui Matthias
Wissmann, pre[edintele VDA (Asocia]ia German` a Industriei
Auto), fiind [i organizatorul acestui eveniment, [i cea mai
cunoscut` ramp` de lansare pentru noile modele.

Ü
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cient [i p`streaz` atuurile sportive [i de
confort care i-au adus renumele.

Despre Audi S8 facelift remarc`m urm`toa -
rele: pe lâng` c` arat` foarte bine la spectul
general, acesta a devenit [i mai puternic din
punct de vedere al motoriz`rii [i al elementelor
aerodinamice. Interiorul este compus din ma -
teriale premium de lux, iar pozi]ia la volan te va
face s` te bucuri de cei 520 CP ai ma[inii f`r`
nici cea mai mic` distragere.

Noul BMW X5, cea de-a treia genera]ie, vine
s` consolideze s-au chiar s` dep`[easc`
vechiul model în materie de lux, multe din

elementele de la interior semânând cu cele de
la seria 5. Noul BMW X5 are parte de o u[` a
portbagajului care se deschide în dou` p`r]i –
inferioar` [i superioar`, ce permite înc`rcarea
mai u[oar` a bagajelor. Printre tehnologiile cu
care poate fi dotat noul BMW X5 se num`r`
sistemul Head-Up Display color, sistemul BMW
Night Vision cu func]ie de detectare a
oamenilor [i animalelor pe drumurile iluminate
necorespunz`tor, asistentul digital la parcarea
lateral` [i longitudinal` [i Trafic Jam Assistant,
care poate ajusta viteza [i direc]ia f`r`
interven]ia [oferului în cazul unui ambuteiaj.

Noul Porche Panamera facelift diesel vine
cu ceva nou... este [i mai puternic`. Astfel,
vechiul propulsor diesel V6 de 3,0 litri, care
producea 250 CP, a fost înlocuit tot cu un V6
de 3,0 litri, dar care dezvolt` 300 CP. De

asemenea, cuplul motor a crescut cu 100 Nm [i
a ajuns la 650 Nm. Totodat`, consumul mediu
de combustibil a crescut de la 6,3 l/100 la 6,4
l/100 km, iar lista echipamentelor standard
include, în premier`, sistemul Porsche Torque
Vectoring Plus (PTV+), care vine cu un
diferen]ial spate blocabil.

Volvo Concept Coupe a fost prezentat de
produc`torul suedez de automobile [i arat`
impecabil, mai ales c` designul conceptului
coupe va fi preluat [i de viitoarea genera]ie a
SUV-ului XC90. În interior g`sim cadrane
digitale [i un ecran tactil imens amplasat pe
consola central`, care înlocuie[te toate
butoanele conven]ionale. Sub capota concep -

tului st` un motor de 2,0 litri pe benzin` din
noua genera]ie de motoriz`ri Drive-E, combinat
cu un motor electric. Propulsorul pe benzin`
trimite puterea c`tre ro]ile din fa]`, în vreme ce
motorul electric învârte ro]ile din spate. În total,
sistemul hibrid produce aproximativ 400 CP [i
peste 600 Nm.
Chiar dac` acest model nu va deveni unul de
serie, sigur vor fi împrumutate multe elemente
de design pentru viitoarele modele ale
constructorului suedez.

Având în vedere pre]ul foarte ridicat [i
problemele de autonomie, automobilele
electrice nu vor înregistra, mai mult ca sigur,
un succes r`sun`tor în Europa, îns` vor ajuta
companiile s` se încadreze în standardele de
mediu ale Uniunii Europene privind emisiile
poluante [i vor demonstra p r o g r e s u l
tehnologic al industriei. [i a[a, vânz`rile de
autoturisme de pe continent au sc`zut cu
aproximativ 20% în ultimii cinci ani, la cel mai
redus nivel din ultimii 20 de ani.

Florin JUMUG~

Ü



29

Fiul discut` cu tat`l s`u:
- Tat`, s` [tii c` totu[i mama conduce automobilul

mai bine decât tine!
- E[ti sigur? Eu n-a[ spune a[a ceva!
- Dar tu singur ai afirmat c` n-ai putea s` faci nici

10 metri cu frâna de mân` tras`, pe când mama a
reu[it s` parcurg` a[a 12 km!

☺
Un tip merge pe autostrada A1 cu ma[ina per -

sonal` [i ascult` radioul.
La un moment dat, la radio, crainica anun]`:
- Pe autostrada A1, un nebun merge pe contra -

sens.
Tipul, foarte enervat:
- Nu unul! Sunt sute!

☺
Dragul meu, cred c` ma[ina noastr` are ap` în

motor!
- Draga mea, tu m`car [tii unde este motorul?
- Da, în ma[in`.
- {i ma[ina unde e?
- În lac!

☺
Un [ofer, vrând s`-[i protejeze ma[ina împotriva

ho]ilor [i neavând bani pentru o alarm`, las` un bilet
pe parbrizul ma[inii: 

„Radioul - defect, benzin` - nu are, motorul - com -
ponente lips`“.

Diminea]` î[i g`se[te ma[ina pe butuci [i un alt
bilet pe care scria: 

„DECI, de ro]i nu mai are nevoie!“
☺

Trei tipi, un american, un neam] [i un român, se
ciocnesc cu ma[inle într-o intersec]ie:

Americanu':
- Vai Fordul meu, economiile mele de 3 luni s-au

dus pe apa sâmbetei...
Neamtu':
- Vai Mercedesu' meu, economiile mele de 6 luni

s-au dus pe apa sâmbetei...
Romanu':
- Vai Dacia mea, economiile mele de-o via]` s-au

dus pe apa sâmbetei...
Ceilal]i doi:
- {i cine naiba te-a pus s`-]i cumperi o ma[in`

a[a scump`?

☺
La un semafor, opre[te la culoarea galben` un

Maybach.
Un spatele lui, nereu[ind s` mai franeze la timp,

intr` un tico.
Pe bordul Maybach-ului apare: „New hardware

detected. Install?“

☺
Doi nem]i la salonul auto...
- Asta e Dacia Duster?
- Dap,...Duster. ...4x4...
- Mda,.. gard` înalt`,.. ]inut` sport...
- Dap,.. [i cauciucuri late [i groase. [tii, … românii

a[tia ar face orice numai s` nu-[i repare [oselele…

☺
Un poli]ist opre[te o [oferi]` [i îi zice:
- Doamn`, a]i întrecut orice m`sur`! În

s`pt`mâna asta a]i c`lcat deja 6 pietoni!
- {i câ]i am voie?

libertimp
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PARTENERIAT,PARTENERIAT,

PARTENERIAT, PARTENERIAT, 

PARTENERIAT!PARTENERIAT!
Potrivit Carnetului de Asistenţă, categoriile BASIC, PREMIUM şi SENIOR,

membrii ACR beneficiază de reduceri de preţ la piese, echipamente, servicii auto
şi turistice:

Începând cu luna ianuarie 2014, membrii ACR beneficiază, în baza convenţiei cu
MOL România, de un discount de 10 bani/l, la orice tip de combustibil auto:
benzină, motorină sau GPL. Cardurile de discount sunt emise pe numele
membrului ACR şi pot fi folosite pentru autoturismul cu numărul de înmatriculare
declarat.

Societatea CARANDA Baterii acordă membrilor ACR un discount de 10% din
preţul de listă a acumulatoarelor auto, prin simpla prezentare, în reţeaua Ca randa,
a Carnetului de Membru ACR valabil.

Un alt serviciu important pentru membrii ACR constă în posibilitatea achi -
ziţionării de anvelope şi jante auto cu un discount de 15%, prin Compania Auto
Soft, atât pentru anvelopele de vara, de iarnă şi all season.

Se acordă discount-uri, prin parteneriate cu firme de profil, pentru servicii auto,
cursuri pentru dobândirea carnetului de conducere, efectuarea Inspecţiei Tehnice
Periodice, servicii turistice în bazele proprii şi prin agenţiile specializate.


