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Datorit` dezvolt`rii spectaculoase a Internetului [i a fluen]ei tot mai evidente a cititorilor spre acest univers informa]ional modern, inclusiv ca
urmare a evolu]iei tot mai accentuate a sistemului de comunicare în cadrul Automobil
Clubului Român, [i ca urmare
a solicit`rii unui num`r important de membri ACR, începând
cu anul 2010, revista „Autoturism“ apare on-line, pe site-ul
www.acr.ro [i poate fi accesat` gratuit.
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editorial

2011
UN AN CE
PREFIGUREAZ~
NOI ÎMPLINIRI
A trecut puţin timp de la finalul anului 2010, ca
să ne putem îndepărta, cu conştiinţa împăcată de
semnificaţiile lui majore pentru Automobil Clubul Român.
Putem rememora faptul că bilanţul economic şi pe
linie de asociaţie din 2010 a depăşit substanţial valorile anilor precedenţi, 2009 şi 2008, asigurând premise de bun augur pentru 2011.
Detaliind, relevăm că un număr însemnat de automobilişti au solicitat dobândirea calităţii de
membru ACR, concomitent cu creşterea gradului de
fidelizare a membrilor cu vechime în Asociaţie.
Relevăm şi accentuarea diversificării gamei de
servicii, avantaje şi facilităţi oferite membrilor, inclusiv pe linia promovării unor promoţii de reduceri temporare a cuantumului cotizaţiei de membru, precum
şi asistenţei rutiere şi ajutorului rutier, în ţară şi străinătate.
Relevăm, de asemenea, faptul că ACR îşi menţine poziţia de lider al asistenţei rutiere din România
prin reînnoirea, în cadrul unor societăţi multinaţionale, a programelor pentru Opel, Saab, Chevrolet
şi deschiderea de noi programe de mobilitate pentru
mărcile auto Ford, Land Rover şi Jaguar.
Automobil Clubul Român şi-a amplificat cota de
imagine în anul 2010, în cadrul organizaţiilor internaţionale de profil, prin lansarea în România a două
Campanii multinaţionale: „Deceniul Mondial al Siguranţei Rutiere 2011-2020”, iniţiată de ONU, şi Campania Mondială „MAKE CARS GREEN”, iniţiată de
Federaţia Internaţională a Automobilului.
Anul 2011 se va desfăşura, aşadar, sub auspicii
fericite pentru membrii Automobil Clubului Român. În
luna februarie ACR şi-a dezvoltat puternic flota
pentru intervenţii, prin achiziţionarea unui număr de
15 auto-platforme noi, dotate cu echipamente

moderne de depanare şi transport, care completează flota existentă din filialele judeţene.
În anul 2011 membrii Automobil Clubului Român
vor beneficia de un număr semnificativ, puternic diversificat de servicii auto, cu tarife reduse, ca urmare
a protocoalelor încheiate cu firme de prestigiu din
România.
În 2011, membrii ACR vor putea achiziţiona autoturisme noi, la mărcile Opel şi Chevrolet, ca urmare
a promoţiilor lansate împreună cu dealerii respectivi
pentru România.
Prin protocoale încheiate cu Ministerul Educaţiei
şi Ministerul Transporturilor, ACR oferă, începând cu
2011, noi servicii, avantaje şi facilităţi pentru membrii
Asociaţiei.
Baza turistică proprie a ACR, precum şi partenerii
din turism ai ACR, vor lansa în 2011 programe foarte
avantajoase pentru membrii noştri, atât în ţară, cât şi
în străinătate, inclusiv prin reduceri de tarife pentru
serviciile specifice.
Şi, nu în ultimul rând, membrii ACR vor beneficia
de un larg parteneriat, încheiat cu firme performante,
pe linie de service, ITP, echipamente şi auxiliare
auto, rent-a-car etc.
În anul 2011 ACR va continua să pună la dispoziţia membrilor săi întreaga gamă de documente
internaţionale specifice necesare deplasărilor cu automobilul în străinătate.
Iată doar câteva sensuri majore ale unui debut de
prestigiu în 2011.
ACR va reprezenta şi în 2011 un brand reprezentativ, închinat membrilor Asociaţiei, care constituie principalul său capital uman.

Constantin NICULESCU
P R E ŞE D I N T E
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ELITELE
KARTINGULUI
MONDIAL
La jumătatea lunii ianuarie 2011, la Paris,
a avut loc premierea sportivilor cu rezultate
deosebite în sezonul competiţional 2010 la
karting.
La festivitate a fost prezent Preşedintele FIA domnul
Jean Todt, care a apreciat în discursul său performanţele
de excepţie ale anului 2010 în kartingul mondial, şi
convingerea că acesta reprezintă suportul necondiţionat pentru
dezvoltarea, în continuare, a kartingului şi automobilismului
mondial.
La rândul său, Preşedintele Comisiei Internaţionale de Karting (CIK), domnul Shaikh Abdulla bin Isa Al Khalifa, şi-a
declarat satisfacţia personală privind ’’pepiniera de mici şoferi
pe care o păstoreşte’’, precum şi credinţa că mulţi dintre piloţii
de karting vor ajunge să facă pasul cel mare către Formula I.
Acesta a mai precizat faptul că, printre sporturile cu motor,,
Kartingul reprezintă o disciplină matură, care asigură intrarea
într-un sistem piramidal ce are drept punct terminus Formula I.
Chiar dacă nu mai au mult până să împlinească 16 ani, cei
doi piloţi care au dominat kartingul mondial în 2010, britanicul
Jake DENNIS, campion mondial la karting ’’U18’’, şi olandezul
Nyck DE VRIES, campion mondial la karting CIK-FIA 2010
reprezintă marile speranţe ale
automobilismului mondial.
De asemenea, premianta de
origine germană Beitske VISSER
a fost declarată cea mai merituoasă kartistă din sezonul
2010.

Georgiana MOGA
Corespondent
oficial ACR pentru FIA
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GALA FIA
MONACO
2010

În prima jumătate a lunii decembrie
2010 a avut loc, la Monaco, în prezenţa
Preşedintelui FIA Jean Todt, premierea
campionilor mondiali pentru sezonul
proaspăt încheiat.
Anul 2010 a produs o mare surpiză în Formula 1,
prin faptul că Sebastian Vettel a devenit cel mai tânăr
pilot, câştigător al unui Campionat Mondial de Formula 1.

La Gala Campionilor din sezonul încheiat, de la
Monaco, a fost prezent şi campionul mondial la
karting CIK-FIA 2010, Nyck DE VRIES.
Potrivit tradiţiei, campionii mondiali au fost onoraţi,
în cadrul festivităţii, de şansa de a rămâne în memoria
oamenilor, a prietenilor şi familiilor lor, prin poze de
grup împreună cu Preşedintele FIA, Jean Todt.
Sébastien Loeb rămâne şi de această dată
campionul absolut la raliuri, care, alături de Daniel
Elena, copilotul său, bifează cel de-al 7-lea titlu mondial.

Şerban Florin CIURTIN
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ACR,
ACR LIDER DE PIA}~
ÎN DOMENIUL ASISTEN}EI RUTIERE

În anul 2011, în care este lansat DECENIUL MONDIAL
AL SIGURAN}EI RUTIERE 2011-2020, sub auspiciile
Organiza]iei Na]iunilor Unite, problematica asisten]ei
auto [i ajutorului rutier constituie condi]ia fundamental`
a salv`rii vie]ii pe [oselele lumii.
Automobil Clubul Român [i-a f`cut un crez, în întreaga sa existen]` de 107 ani, din promovarea valorilor
siguran]ei rutiere.
Este firesc s` fie a[a de vreme ce Automobil Clubul
Român se înscrie, în analele istoriei automobilismului,
printre primele 10 cluburi auto din Europa [i printre primele 14 cluburi auto din lume, personalizându-se, astfel, printre cele mai reprezentative organiza]ii ale Societ`]ii Civile din România.
Automobil Clubul Român, supranumit metaforic con[tiin]a treaz` a automobilismului din ]ara noastr`, nu sa remarcat de-a lungul deceniilor doar prin norme [i
principii privind siguran]a rutier`. Ci, trecând de la sintagme la practica siguran]ei rutiere, acesta [i-a propulsat
propriile direc]ii de ac]iune, materializate prin [colile
proprii de [oferi, prin flotile performante de interven]ii în
trafic pentru membrii s`i, prin parteneriate specifice cu
toate cluburile automobilistice din Europa [i de pe alte
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continente, prin programe de educa]ie
rutier` în rândul tuturor participan]ilor în
circula]ia pe drumurile publice, etc.
O paradigm` demn` de istoria contemporan` a acestui domeniu o reprezint`
evenimentul care a avut loc în luna februarie 2011, în capitala ]`rii, când Automobil Clubul Român a lansat, printr-un
program investi]ional de anvergur`, pe
pia]a na]ional` a asisten]ei rutiere, o
flotil` nou` care cuprinde 15 autoplatforme de ultim` genera]ie, IVECO DAILY.
Acestea sunt dotate cu cele mai performante echipamente, speciale pentru
transportul autovehiculelor avariate, iar
interiorul cabinei prezint` un confort
excep]ional.
Noua flot` de asisten]` auto [i ajutor
rutier are darul s` completeze baza deja
existent` în filiale, la rândul ei
„împrosp`tat`” în ultimii ani, inclusiv prin
autoturisme dotate pentru interven]ii operative la
solicitarea membrilor.
Astfel, Automobil Clubul Român î[i men]ine, [i în
2011, pozi]ia de lider pe pia]a româneasc` din acest
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Este de natura eviden]ei c`, numai cu asemenea
performan]e auto [i de asisten]` rutier`, Automobil
Clubul Român [i-a putut reînnoi, [i pentru 2011, cu multe societ`]i multina]ionale, în cadrul ARC TRANSISTANCE, programele de mobilitate pentru Opel, Saab,
Chevrolet, Ford, Land Rover, Jaguar, etc.
Imaginile prezentate vorbesc de la sine despre
evenimentul lans`rii noii flote de asisten]` rutier` din
luna februarie din 2011.

Alin DROSU

domeniu, dispunând, logistic, de o capacitate tehnic`
auto performant` în configura]ia geografic` a tuturor
zonelor ]`rii.
Prin Centrala de Alarm` [i Informa]ii a ACR din Bucure[ti [i prin Dispeceratul ADAC aflat la sediului central al
ACR, Automobil Clubul Român asigur` interven]ii
promte, de calitate [i calificate pentru cele mai diverse
situa]ii rutiere.

www.acr.ro
Prietenul
la
nevoie
se
cunoa[te!
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rutier`

DEFENSIVE DRIVING
prin AUTOMOBIL CLUBUL ROMÂN
domeniul rutier, cursuri de prim ajutor [i mecanic` precum [i o testare interactiv`;
La solicitarea beneficiarului s-a realizat [i o evaluare
psihologic` cu caracter de recomandare, prin laboratorul specializat pentru acest gen de test`ri de care
dispune Automobil Clubul Român.

Anul 2010 a marcat cel de-al doilea an de când
Automobil Clubul Român organizeaz` programe de tip
DEFENSIVE DRIVING, în ceea ce prive[te perfec]ionarea
conducerii auto pentru categoriile B [i C.
Acest program a fost implementat în cadrul mai multor companii multina]ionale din ]ara noastr`, în cadrul
departamentului de S`n`tate [i Securitate în Munc`,
acoperind întregul teritoriu al României.
Programul realizat de c`tre Automobil Clubul Român, prin speciali[tii de care dispune Filiala ACR a Municipiului Bucure[ti, cuprinde atât partea teoretic` cât [i
partea practic`

Partea PRACTIC~ cuprinde urm`toarele etape:
• instruirea practic` a angaja]iilor cu autoturismele
de serviciu ale companiilor beneficiare sau cu autoturismele din dotarea filialei ACR Bucure[ti dotate cu dubl` comand` [i cu instructori specializa]i;
• instruirile practice s-au desf`[urat în cadrul poligoanelor AUTOMOBIL CLUBULUI ROMAN, cu probe de îndemânare, demonstra]ii ale instructorilor ACR,
• în final, fiecare
participant sus]ine
un test în vederea
evalu`rii aptitudinilor specifice conducerii auto;
Corolarul instruirii teoretice [i practice
îl reprezint` FI{A
DE CURSANT pentru fiecare dintre
participan]ii la programul de instruire,

Partea TEORETIC~
este compus` din urm`toarele etape:
• importan]a anvelopelor în siguran]a rutier` (verificarea anvelopelor în
func]ie de anotimp presiune [i uzur`, a sensului
de rota]ie etc.);
• preg`tirea [i verificarea autoturismului în vederea unei deplas`ri lungi;
• sistemele de siguran]`
[i utilizarea lor în trafic;
• prezentarea principalelor nout`]i legislative în
care cuprinde calificativele ob]inute, evalu`rile [i recomand`rile vizând perfec]ionarea abilit`]ilor de conducere auto.
Experien]a dobândit` în acest domeniu de speciali[tii Filialei ACR Bucure[ti [i performan]ele înregistrate
în cei doi ani de implementare a acestor programe de
instruire teoretic` [i practic` constituie o baz` performant` pentru continuarea [i în 2011 a Programului
DEFENSIVE DRIVING.
Tem` de curs:
provoc`rile,
pe [osea, ale
conducerii auto
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C`t`lin MIHAI

PROMO}IA OPEL
PENTRU MEMBRII ACR ÎN 2011

Prezent`m, în continuare, câteva exempliFirma Opel men]ine [i în 2011 oferta
special` pentru membri ACR la achizi]ionarea fic`ri:
unui autovehicul nou Opel.
Calitatea de membru ACR asigur`, în
l Corsa Enjoy
continuare reduceri substan]iale de pân` la
(5 u[i A 1.2 XER, 85 CP)
22% pentru cump`rarea unui autovehicul
reducere de 2.795 E
Opel.
Contactând filialele jude]ene ACR sau cel
l Insignia Essentia
mai apropiat distribuitor Opel, membrii ACR
(4 u[i A 2.0 DT - 96 kW/130 hp)
pot beneficia de aceast` promo]ie excep]ional`.
reducere de 4.994 E
Membrii ACR beneficiaz` de discounturi
speciale la achizi]ionarea urm`toarelor modele :
Corsa – pân` la 22%
Astra Classic - pân` la 13%
Meriva - pân` la 10%
Astra NG - pân` la 12%
Zafira - pân` la 21%
Insignia - pân` la 21%
New Generation Movano - pân` la 10%
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PROMO}IA C H E V R O L E T
PENTRU MEMBRII ACR ÎN 2011
Automobil Clubul Român [i Chevrolet
apreciaz` colabor`rile pe termen lung.
De aceea, oferta special` pentru mem brii ACR se men]ine [i în 2011, la achi zi ]ionarea unui autoturism nou marca Che vrolet.
Calitatea de membru ACR asigur` ob ]i nerea unei oferte ex cep]ionale la achi zi]ionarea unui auto ve hicul Chevrolet la
pre]uri imba tabile.
Oferta special` pentru membrii ACR:
Noul C h e v r o l e t S p a r k echipat cu aer
con di]ionat, 6 airbaguri (airbag [ofer, pa sager, airbaguri laterale, airbaguri cor tin`), ABS, geamuri electrice fat`, în chidere centralizat`, Radio CD MP3 cu
USB [i scaun [ofer reglabil pe în`l]ime de
la doar 5.370 Euro cu TVA [i primele de
casare incluse.
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Noul C h e v r o l e t C r u z e este oferit mem brilor ACR cu o dotare inegalabil`, de 5
stele, totul de la doar 9.590 Euro cu TVA
[i primele de casare incluse!
Echipare standard: aer condi]ionat, 6
airbaguri, ABS+EBD, sistem de control al
stabilit`]ii (ESC), sistem de control al trac ]iunii (TCS), geamuri electrice fa]`, oglinzi
electrice cu înc`lzire, radio CD cu MP3,
închidere centralizat` cu tele co man d` [i
multe alte echip`ri standard.
Ofertele Chevrolet pentru membrii ACR
expuse mai sus sunt valabile în anumite
ter mene [i condi]ii pân` la 31 martie
2011, în limita stocului disponibil prin
Programul de Stimulare a Înnoirii Par cului Auto Na]ional 2011.
De aceea v` ru g`m s` contacta]i cât mai
repede Filialele ACR [i distribuitorii Che vrolet.

Avantaje

ACR

PROGRAMUL MONDIAL
Show your Card!
CE ESTE „SyC!”?
„Show your Card!“ este un program interna]ional,
destinat exclusiv membrilor cluburilor automobilistice,
oferind o larg` gam` de beneficii, în cele mai variate
domenii: restaurante [i hoteluri, muzee, parcuri de
distrac]ie, obiective turistice [i istorice, inchirieri de
autovehicule, magazine, etc.

CUM {I UNDE PUTE}I
BENEFICIA DE PROGRAMUL „SyC!”?
R`spunsul la aceast` întrebare este foarte simplu:
prin simpla prezentare a legitima]iei de membru ACR,
ave]i acces nelimitat la toate avantajele programului,
atât pe teritoriul României, cât [i în afara grani]elor, în
cele peste 25000 de hoteluri, restaurante, magazine,
muzee [i mul]i al]i parteneri „SyC“! din Europa, dar [i de
pe alte continente.

CE AVANTAJE OFER~
PROGRAMUL „SyC!”?
Beneficiile „SyC!“ pot consta în reduceri procentuale
de pân` la 50% sau de numerar, servicii suplimentare,
gratuit`]i, etc.
Mai multe informa]ii despre programul de avantaje [i
facilit`]i pentru membrii ACR pute]i g`si pe paginile de
internet www.acr.ro [i www.arceurope.com .
Al`tura]i-v` celor peste 100 milioane de membrii ai
cluburilor automobilistice din întreaga lume pentru care
„Show your Card!“ înseamn` de mult` vreme produse [i
servicii la cele mai înalte standarde cu minimum de
cheltuial`!

Georgiana MOGA

umor
O tân`r` doamn` opre[te ma[ina în
fa]a semaforului, la ro[u.
Se aprinde galben - doamna st` pe
loc, verde - doamna iar`[i st`.
Se aprinde ro[u, din urm` fac
semnal celelalte ma[ini.
De ea se apropie un poli]ist
[i întreab`:
- Doamna dore[te alt` culoare???
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GALA CAMPIONILOR
LA AUTOMOBILISM
{I KARTING 2010
La fiecare început de an,
Comisia Na]ional` de Automobilism [i Karting – ACR, a
organizat „Gala Campionilor”.
În luna ianuarie 2011, aceast`
festivitate a avut loc în saloanele
Clubului Diplomatic Bucure[ti,
campionii sportului automobilistic [i de karting din 2010
fiind înso]i]i de familiile [i
prietenii acestora, de antrenori [i
mul]i arbitrii care au asigurat
respectarea regulamentelor de
concurs elaborate de CNAK.
Precum în fiecare an, aceast`
festivitate oficial` a fost onorat`
de prezen]a Pre[edintelui Automobil Clubului Român, dl.
Constantin Niculescu, împreun` cu membri ai
Comitetului Executiv al ACR.
„Gala Campionilor” reprezint` mult mai mult decât o
sintagm` specific` unor astfel de evenimente bilan]iere.
În automobilismul sportiv, competi]iile Campionatului
Na]ional de Vitez` pe Traseu Montan au cuprins atât
pilo]i licen]ia]i de Comisia Na]ional` de Automobilism [i
Karting, cât [i pilo]i din campionatele jude]ene de îndemânare [i vitez` pe circuit desf`[urate în organizarea
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comisiilor de automobilism [i karting ale filialelor jude]ene ACR, precum [i din competi]iile tehnico-aplicative
ale Campionatului Europei de Est, care au cuprins numeroase echipaje din ]`rile vecine.
În anul 2010 a avut loc, de asemenea, un num`r însemnat de competi]ii de îndemânare [i vitez` pe circuit
în cadrul automobilismului feminin, inclusiv cu particip`ri interna]ionale, organizate de filialele jude]ene
ACR.
Au fost s`rb`tori]i în
acest cadru pilo]i români, licen]ia]i de CNAK, care au
câ[tigat locuri pe podium la
Cupa Europei de Est – FIA la
Raliuri, la competi]ia WRC
Spania [i la Cupa Mondial` FIA
– Rally Raid.
Laurea]ii Campionatului Na]ional de Karting 2010,
care au reprezentat ponderea
covâr[itoare a celor prezen]i la
aceast` s`rb`toare de suflet, au
fost distin[i cu cupe [i medalii
din partea Federa]iei Române
de Karting.
Campionatul a fost organizat
[i s-a desf`[urat pe categorii de
vârst`,
disputându-[i
întâietatea valoric` sute de
copii.
Merit` relevat`, cu titlu de excep]ie, participarea multor karti[ti români la Campionatul Eu-

podium
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ropean de Karting Zona de Sud-Est.
Cele mai bune [i deosebite rezultate au
ob]inut Dionisios Marcu, Robert Vi[oiu,
Andrei Atanasiu, David Dug`esescu [i Petrut Florescu.
„Gala Campionilor 2010” la automobilismul sportiv [i kartingul sportiv a constituit, totodat`, o valoroas` premiz`
pentru afirmarea acestora, la noi cote de
performan]`, pe plan na]ional [i interna]ional în anul 2011, sub auspiciile Automobil Clubului Român, înnobilând tradi]ia
bogat` a celor 107 ani de existen]`.

C`lin HER~SCU
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DETROIT 2011
To]i cei implica]i în industria auto, [i nu numai, au a[teptat cu sufletul la gur` „Salonul Auto de la
Detroit 2011”, primul mare eveniment al anului.
Dup` num`rul premierelor [i a modelelor de automobile spectaculoase, putem spune c`,
totu[i, Detroit este ora[ul cu statut de principal reper al pie]ei auto din SUA.
În perioada 15 – 23 ianuarie 2011, cei care au avut
ocazia s` ajung` la Detroit, au putut viziona, în adev`rata sa splendoare, un adev`rat spectacol automobilistic, dar si fete frumoase.
Porsche, dup` o pauz` de trei ani, a revenit la Salonul
de la Detroit cu o nou` versiune a noului s`u model
hybrid 918 Spyder.
Sub fibra de carbon, ce compune caroseria acestui
bolid, are un motor V8, cu injec]ie direct`, capabil s`
dezvolte circa 560 CP, iar pe puntea fa]` se g`sesc dou`
motoare electrice capabile „s` livreze“ [i ele c`te 100 CP.
De asemenea, a adoptat un sistem de frânare revolu]ionar, capabil s` regenereze for]a de frânare în energie pentru alimentarea bateriilor litiu-ion.
În cazul constructorului bavarez BMW, a fost prezentat noul Coupe Seria 1, putând fi considerat cel mai distractiv model pe care l-au prezentat.
Dezvolt` o putere de circa 340 CP si atinge 100 km/h
in 4,9 secunde. Din dot`rile acestuia nu lipsesc jantele
de 19”, suspensiile modificate [i sistemul performant de
frânare.
Cei de la BMW au prezentat [i noul Convertible Seria
6, cu un stil mult mai elegant în locul celui al agresivit`]ii. Daca exteriorul autovehiculului nu mai este o
surpriza pentru pasiona]i, interiorul este cu totul captivant prin materialele folosite de cea mai bun` calitate
[i display-ul de 11”. A… mai era ceva: procesul de decapotare dureaz` 19 secunde!
Nici cei de la Mercedes nu s-au l`sat mai prejos.
Acesta a prezentat noul roadster SLK, care este dotat
cu un nou [asiu mult mai sportiv, în premier` o motorizare diesel, o cutie de viteze automat` cu 7 rapoarte,
iar pentru 2.000 euro în plus la cump`rare se poate
opta pentru plafonul care î[i schimb` transparen]a la o
simpl` ap`sare de buton.
Cât depre Audi, acesta a venit cu fratele mai mic al
A8, adic` A6 cel nou.
Noul A6 las` deoparte aspectul extravagant [i i[i
joac` rolul de un sedan tradi]ional, preluând câteva elemente de la mai marele A8: linii laterale proeminente,
capota lung` a motorului, forma rotunjit` a plafonului,
toate fiind completate cu grila masiv` a radiatorului.
Salonul Auto de la Detroit a marcat debutul celui mai
mare VW Passat din istorie.
Modelul este oferit exclusiv pentru pia]a din America
de Nord [i reprezint` o versiune alungit` a Passat-ului
european, echipat cu motoriz`ri diferite [i tehnologii
diferite.
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Chiar dac` num`rul de particip`ri în ceea ce prive[te
constructorii a fost mul]umitor, trebuie remarcat faptul
c` nume mari au lipsit. Cele mai notabile absen]e de la
acest salon au fost Nissan, Aston Martin [i Rolls-Royce.
M`rci consacrate din Europa, precum Renault, Citroen,
Peugeot [i Fiat nu activeaz` pe pia]a din SUA.

Salonul auto de la Geneva
În perioada 3–13 martie 2011, are loc la Geneva, cea
de-a 81-a edi]ie a celebrului salon auto de pe b`trânul
continent.
Printre nout`]ile care vor ap`rea aici enumer`m doar
câteva.
De exemplu, Citroen vine cu o multitudine de concepte derivate din modelele de serie,
Skoda va prezenta noua sigl` [i un conceptcar, ar`tându-ne, probabil, direc]ia în care va merge marca ceh`
de acum încolo, Maserati va pune la dispozi]ia privitorilor noul GranCabrio Sport, mult îmbun`t`]it fa]` de
vechiul model, Audi ne arat` viitorul A3 printr-un concept sedan, Rolls-Royce se preg`te[te s` arate publicului
propulsia electric` prin modelul 102EX, cel mai economic Range Rover se preg`te[te [i el s` debuteze având
propulsie hibrid`, Lancia va prezenta cinci modele complet noi, cel mai scump [i perfomant model Lexus nu va
lipsi, [i putem continua...
O vom face in num`rul viitor.

Florin JUMUG~
Chevrolet a prezentat versiunea pentru
Aveo, Sonic pentru americani. El î[i va
face apari]ia în Europa cu aproape toate
elementele exponatelor de la Detroit.
Acesta a împrumutat vizibil elemente de
caroserie de la Cruz, iar la interior se g`sesc p`r]i comune cu ale Spark-ului.
Ca dot`ri, în premier` pentru noul
Aveo, enumer`m: conectivitate Bluetooth
[i USB, pornirea motorului din telecomand`, scaune fa]` înc`lzite, acoperi[
panoramic din sticl`, etc.
Cei de la Hyundai vor s`-l dea uit`rii pe
vechiul Coupe, prin noul model Veloster.
Din punct de vedere al motoriz`rii
acesta nu str`luce[te în ceea ce prive[te
sportivitatea, dar au integrat sub capot` o
nou` transmisie, cu dublu ambreiaj DCT,
cu [ase rapoarte, care poate înlocui cutia
manual`, oferit` la gama standard.
15
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2011 – DEBUTUL
CELUI DE-AL
DOILEA AN DE
EXISTEN}~ A
FEDERA}IEI ROMÂNE
DE KARTING

Este un adev`r incontestabil c` printre sporturile cu
motor din România, kartingul se bucur` de cea mai
mare [i constant` audien]`.
Multe decenii, sub patronajul Automobil Clubului Român s-au organizat competi]ii locale [i na]ionale de
karting, la care au participat numeroase genera]ii de copii [i tineri.
S-a dezvoltat chiar o „industrie” în fabricarea, inclusiv
artizanal`, a acestui autovehicul, pe cât de solicitat, pe
atât de sofisticat. [i cred c` nu exagerez c` profesorul
Universit`]ii Politehnice din Bra[ov, titular al catedrei de
automobilism, poate fi considerat întemeietorul de drept al [colii moderne de karting din România.
El a excelat atât în proiectarea [i construc]ia unor modele de karturi moderne,
care purtau „marca Telescu”, cât [i în lansarea unei genera]ii de excep]ie de karti[ti
în „metropola” bra[ovean` a autocamioanelor [i tractoarelor române[ti.
Poate nu întâmpl`tor, în perspectiva
conceptului privind iradierea noilor idei în
spa]ii geografice adiacente, în acei ani a
început, la numai câ]iva zeci de kilometri
de Bra[ov, amenajarea unui kartodrom
modern în ora[ul Târgu Secuiesc care, dat
în func]iune în anul 1988, a devenit matca
unei evolu]ii spectaculoase în urm`toarele
decenii a kartingului pentru licen]ia]ii
acestui sport consacrat la nivel mondial.
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Personal, autorul acestor rânduri a avut [ansa de a fi
martor al evenimentului oficial al t`ierii panglicii
inaugurale a kartodromului din Târgul Secuiesc [i nu pot
s` nu remarc un fapt inedit pe care istoria kartingului din
România nu-l poate trece cu vederea. Anume c`, în
întregul s`u traseu de concep]ie [i amenajare a
kartodromului din Târgu Secuiesc, unul din redutabilii
karti[ti ai anilor 80, care a urcat mai mul]i ani pe podiumul campionilor, specialistul Uzinei Mecanice Târgu
Secuiesc, {tefan Lucian, a avut misiunea dispeceriz`rii
tuturor lucr`rilor.
Iar în anii din urm`, dup` evenimentele din decembrie 1989, Lucian {tefan [i-a construit propriul club de
karting.
Kartingul a devenit a „doua lui familie”, însu[i fiul s`u
a b`tut cu succes la por]ile consacr`rii în karting. În anul
2010, la Campionatul Zonei Europa Sud-Est la Karting,
juniorul Victor [tefan s-a clasat pe un loc onorabil la
Clasa KF2, iar în Campionatul Na]ional de Karting a
cucerit locul I la clasa KF2 [i locul 2 la clasa KZ2.
Este cât se poate de firesc [i de logic, f`r` a constitui
o surpriz` pentru nimeni, ca [tefan Lucian s` înfiin]eze,
în luna noiembrie 2009, Federa]ia Român` de Karting,
cu sediul la Târgu Secuiesc, acest leag`n al kartingului
românesc [i gazd` a multor competi]ii interna]ionale de
karting.
În acest mod noua Federa]ie Român` de Karting,
prima cu statut solitar din România în kartingul românesc a lichidat un vid organizatoric, pe plan na]ional, în
materie. {i, recent, Federa]ia Interna]ional` a Automobilului, în structura c`reia func]ioneaz` Comisia Mondial` de Karting, i-a recunoscut existen]a [i statutul, deliberând delegarea selectiv` a unor competen]e în materie atribuite de Automobil Clubul Român, ca Autoritate
sportiv` na]ional` acordat` de FIA, clubului nostru
(ASN).
|n debutul celui de al doilea un an de existen]`, ur`m
succes deplin, în continuare, Federa]iei Române de Karting [i for]a nesecat` a unei energii pozitive în învingerea tuturor greut`]ilor din calea afirm`rii sale.

Ilie GABRA

19 februarie 2011

DOU~
COMPETI}II
DE R~SUNET
LA CLUJ
{I CAVNIC
Organizarea, în acea[i zi din februarie, a dou` competi]ii automobilistice de îndemânare [i vitez` pe circuit, una la Cluj-Napoca [i alta la Cavnic, jude]ul Maramure[, nu este o pur` întâmplare, cum aparen]ele ar
defini-o.
În fizic`, acest fenomen, prin extindere semantic`, se
nume[te sincronism, iar în sociologie se nume[te imita]ie, ca proces fundamental de difuzare a inova]iei.
Extrapolând, putem spune c`, în ACR, acest fenomen
s-ar putea numi, prin teoria managementului, dorin]`
de afirmare.
A[adar, atât conducerea Filialei Cluj, cât
[i conducerea Filialei
Maramure[, au fost
animate de energia
pozitiv` a afirm`rii în
sportul automobilistic.
Prin „Cupa \ndr` gos ti]ilor” la Cluj-Napoca, unde competi]ia
2011 se afl` la cea de
a VII – a edi]ie anual`,
în organizarea Filialei

Jude]ene ACR [i Clubul Sportiv „Speed Hunters”.
S-au aliniat 37 de echipaje mixte, prin regulamentul
de desf`[urare emis în cadrul Campionatului Jude]ean
de Automobilism 2011.
Concuren]ii au trebuit s` parcurg` patru ture de
circuit pe fiecare man[` din cele dou` ale compe]iei.
Prin „Raliul Z`pezii” la Cavnic, competi]ie în premier` în 2011 [i cu start la celebra „Coliba Dacilor” din
aceast` sta]iune turistic`, fiind alinia]i 50 de pilo]i licen]ia]i [i al]i automobili[ti care bat la
por]ile afirm`rii.
Traseul a fost întins pe zeci de kilometri cu z`pad` abundent` [i polei, cuprinzând [i o prob` de mare dificultate
off–road în centrul Ora[ului Cavnic.
Organizatorii competi]iei au fost Filiala
Jude]ean` ACR Maramure[ [i Clubul
„Cross Country – România”.
Finalul a fost încununat printr-un foc
de tab`r`, prin cupe [i diplome sportive.

Ilie GABRA

- Îmi pare foarte r`u de cele întâmplate.
Un Trabant, care circula regulamentar, este
Recunosc c` eu sunt în totalitate de vin`....
lovit de un Rolls Royce, condus imprudent.
Dar [i dumneata... de ce ]i-ai cump`rat maÎn urma coliziunii, Trabantul este distrus, iar
limuzina scap` f`r` nici un fel de zgârietur`. [in` a[a de scum{oferul din Trabant reu[e[te s` ias` din p` ???
epav` [i începe s` se lamenteze:
- Toat` via]a am muncit pentru ma[ina asta !
Am luat de la gura copiilor ca s` pot pl`ti, am
f`cut zeci [i sute de sacrificii ! Domnule, m-ai
nenorocit...
La care, [oferul limuzinei, cu un ton plin de
regret :
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Dacia Duster
sub lupa
Euro NCAP

Ast`zi, nu mai constituie o noutate existen]a Euro
NCAP, care func]ioneaz` din anul 1997, cu scopul
efectu`rii de teste, privind performan]ele autovehiculelor lansate pe pia]a auto, referitoare la siguran]a
pasagerilor, pietonilor [i a altor participan]i la trafic.
Având în vedere impactul asupra siguran]ei circula]iei,
este de la sine în]eles c` aceasta este agreat` de
Federa]ia Interna]ional` a Automobilului [i, desigur de
cluburile automobilistice de pretutindeni.
Celebrele teste Euro NCAP sunt agreate, se in]elege,
de produc`torii de autovehicule performante în sisteme de siguran]`
inteligente a pasagerilor [i mai pu]in
„v`zute cu ochi buni” de c`tre
produc`torii de autovehicule care nesocotesc importan]a securit`]ii persoanelor din habitaclu sau din trafic.
Pentru a ne argumenta afirma]ia de
mai sus, vom aduce ca spe]` faptul c`,
în februarie 2011, Euro NCAP a publicat
rezultatele celor mai recente teste
efectuate pe [apte noi autovehicule:
BMW X 1, Citroën C-Zero, Peugeot iOn,
Dacia Duster, Mitsubishi i-MiEV, Mitsubishi ASX [i Nissan Juke.
Crash–testele Euro NCAP din 2011
ne prezint` [i o premier` în acest domeniu, dat fiind c` pentru prima dat` a
fost testat un autovehicul electric, Mitsubishi i-MiEV. Acesta a fost creditat cu 4
stele de c`tre Euro NCAP, ceea ce arat`
18

c` siguran]a rutier` nu va fi
compromis` de
noua genera]ie
de autovehicule
electrice.
Prin contrast,
Dacia Duster a
ob]inut doar 3
stele Euro NCAP,
fiind penalizat`
pentru nivelul
sc`zut de siguran]` pe care îl
prezint`, comparativ cu noile
autovehicule de
pe pia]a european`. Comunicatul de pres` al Euro
NCAP exprim` punctul de vedere al acestei institu]ii de
prestigiu interna]ional: “Este dezam`gitor c` o companie mam` precum Renault nu acord` siguran]ei
aceea[i prioritate în cazul autovehiculelor Dacia, precum acord` în cazul autovehiculelor vândute sub propria marc`”.
Printre criticile aduse Daciei Duster se num`r` protec]ia redus` a ocupan]ilor locurilor din fa]`, deschiderea portierelor la impact frontal [i lateral, protec]ia
redus` a pietonilor în caz de impact, precum [i calitatea
sc`zut` a echipamentelor de siguran]`.
Pân` la urm`, adunând bucuriile [i sup`r`rile produc`torilor de automobile, nu ne putem situa decât de
partea beneficiarilor care î[i pun speran]a în destinul
fericit c` nimic nu se va întâmpla cu noua achizi]ie, care
sa-i pericliteze via]a.
Oricum, testele EuroNCAP sunt singurele care trebuie
luate în seam` vizavi de conservarea vie]ii pe meridianele rutiere din lume.

Georgiana MOGA
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Automobile
române[ti care
au f`cut istorie
Automobil Clubul Român a fost [i este, prin esen]`,
înc` de la înfiin]area sa în anul 1904, o valoare vie în
ceea ce prive[te spiritul automobilistic din România.
De la preistoria automobilului în ]ara noastr`, marcat`
de doar câteva m`rci [i exemplare, la sfâr[itul secolului
al XIX – lea, la condi]ia sa dominant` în via]a cotidian`
de ast`zi, constituindu-se ca principal factor de ini]iativ`
pentru omul modern în exigen]ele traficului rutier din
România.
Înc` din cele mai vechi timpuri, omul a încercat fel de
fel de metode pentru a transporta materiale sau hran`
pe distan]e considerabile.
Folosindu-[i inteligen]a cu care este înzestrat, a
construit diferite mijloace de transport, de la cele mai
rudimentare la cele mai complexe.

ARO

Anul 1957, reprezint` primul automobil de teren „Aro“ produs în România, [i anume modelul IMS 57, pentru
ca mai târziu s` apar` modelul M59
mult îmbun`t`]it.
Produc]ia de serie a început în anul
1964, odat` cu noul model M461,
fiind plasat`, la nivel modial, la media
performan]elor celorlalte m`rci occidentale.
În 1972 se lanseaz` un nou model
Aro, denumit Aro 24, pentru ca mai
târziu, în anul 1980 s` fie fabricat
primul model Aro 10.
Automobilele Aro au avut o expansiune uria[` în rândul cump`r`torilor
pân` în anul 1990.
Modele ulterioare ap`rute au avut
motoriz`ri Euro 2 [i Euro 3 (motoriz`ri

Aro 10
diesel [i benzin`), dar care nu au mai avut acelea[i succese pe plan mondial.
Oricum, în aproape jum`tate de secol, de produc]ie a
automobilelor 4x4, uzina Aro a reu[it s` exporte dou`
treimi din totalul de aproximativ 400.000 de buc`]i
fabricate.

DACIA

Toat` lumea cunoa[te
c` „Dacia“ reprezint` cel mai
mare produc`tor român de
automobile, având ca obiect
de activitate fabricarea [i comercializarea de automobile,
piese de schimb [i instala]ii
pentru industria de automobile.
Primul automobil produs de Dacia a fost modelul
„1100“, primul exemplar fiindu-i oferit chiar lui Nicolae
Ceau[escu.
Acest vehicul a fost dobândit ulterior, la sfâr[itul
anilor ’90, prin licita]ie pu19

blic`, de Automobil
Clubul Român. Acest
prim model era fabricat sub licen]` Renault, în urma unei
licita]ii la care au participat [i constructori
precum Fiat, Peugeot, Alfa Romeo, [i al]ii.
Între 1970 [i1980,
„Dacia“ dezvolt` modelul 1300, care era
o berlin` cu 4 u[i [i
trac]iune pe puntea
fa]`, pentru ca, în
1974 s` apar` modelul break, care a devenit foarte cunoscut în Europa de
Est.
Dacia a mai fabricat, la începutul anilor 80 [i modelul
„L`stun“, care era produs la Timi[oara [i care nu a avut
atâta ecou ca [i celelalte modele. La începutul anilor ’90
apare modelul „Liberta“ , cu un design provenit de la
Dacia 1200.
Primul autoturism 100% românesc a fost Nova, care,
pentru anul 1995 era un model destul de învechit, nu
numai în ceea ce prive[te estetica lui ci [i din punct de
vedere al “înzestr`rii” lui.

Dacia 1300

În anul 1999, grupul Renault achizi]ioneaz` 51% din ac]iunile Dacia,
pentru ca în 2000 s` lanseze modelul
SuperNova, un model îmbun`t`]it al
predecesorului s`u. Anul 2004 era cu
adev`rat a[teptat pentru c` se lansa
noul model Logan, care promitea mult
pentru cei de la uzina Dacia, [i era un
autoturism complet nou. Acest model a
fost vândut în peste 1.000.000 de
buc`]i pân` în anul 2010.
O premier` pentru România a fost lansarea „Daciei
Duster“, fiind unul din cele mai ieftine modele din clasa
SuperNova

Solenza
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sa de pe pia]a european`, dar care s-a situat,
pe locul 7 la „Car of The Year 2011“.

OLTCIT

Oltcit a fost creat pe baza parteneriatului dintre statul roman [i produc`torul francez Citroen, astfel ca, în anul 1977 s` încep`
construc]ia modernei fabricii de automobile,
iar în anul 1981 s` se înf`ptuiasc` produc]ia
unui autoturism de mici
di men siuni,
mult
mai
modern decât Dacia la
acea vreme.
Printre modelele
fabricate la Craiova
enumer`m: Club 11R,
11RL, 11RM, 11RT,
Oltcit
12TRS, Axel 12 TRS
(model care a fost
destinat exportului)
etc.
Produc]ia, sub numele de „Oltcit“, continu` pân` în
anul 1994, când numele este schimbat în „Oltena“.
Acest autoturism a fost fabricat pân` la preluarea de
c`tre coreeni a pachetului majoritar al fabricii de la Craiova, [i
înfiin]`ndu-se astfel Rodae Automobile Craiova.
Aceste m`rci autohtone au f`cut istorie de-alungul anilor, nu
numai în ceea ce prive[te necesitatea lor în rândul românilor
ci [i din punct de vedere al
practic`rii sportului cu motor,
participând atât la competi]iile
na]ionale, sub egida ACR, cât [i la
competi]ii interna]ionale de r`sunet. Enumer`m doar câteva:
Campionatul de Vitez` pe Traseu
Montan, Raliul Castanelor, Raliul
Balcanic, Raliul Interna]ional
„Por]ile de Fier”, Raliul Dun`rii,
Raliul „Nisipurile de Aur”, Marele
Premiu al Bucure[tiului, Raliul
Bosforului, Raliul Banatului, Autocrosul de la Pardubice, Autocrosul Câmpulung Muscel, Raliul
Acropole (etap` în Campionatul
Mondial de Raliuri în anii ‘80),
etc.
L`stun

Florin JUMUG~
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UN NOU MODEL
DE AUTOTURISM?
Recent, Asocia]ia Produc`torilor [i Importatorilor
Auto – APIA – din România a dat publicit`]ii analiza
pie]ei auto din ]ara noastr`, în anul 2010.
Prilej de a trece în revist` [i cele bune [i cele rele, dar
– mai ales – de a ne întâlni [i noi, ziari[tii din domeniul
automobilistic.
Oricum, noi ne vedem doar de câteva ori pe an,
atunci când vreun importator
auto mai îndr`zne[te s` lanseze vreun model nou pe
pia]a româneasc`.
Bineîn]eles c` «îndr`zne[te» este un cuvânt care
exprim` doar tendin]a acestor ani de criz` economic`,
pentru c` – altfel – România
este o pia]a bun` pentru
produc`torii auto.
Dup` cum arat` statisticile
europene, suntem un popor
s`rac, dar zic eu c` destul
de... «fi]os», deoarece mul]i oameni de la noi prefer` s` stea cu burta goal`, dar s` ias`
în târg cu o ma[in` bengoas`, ca s` moar` du[manii de
necaz!
Adic`, ceva de genul «n-am bani nici s` trec strada,
dar nu trebuie s` traversez pe jos, c` merg cu ma[ina
de fi]e [i la pâine, ca s` vad` lumea cât sunt de tare»...
În privin]a m`rcilor auto importate, statistica APIA
arat` c`, anul trecut, cea mai tare prezen]` în România
a avut-o Volkswagen, urmat` de Renault, Skoda [i Ford,
dar vine repede din urm` Opel, care deocamdat` este
pe locul 5.
{i, cum mergeam eu pe strad`, dup` conferin]a de
pres` în care am aflat cele de mai sus, deodat` trece pe
lâng` mine un nou model de Renault Megane – «Keausesku»!

strada

De fapt, am crezut eu c` este un nou model, pentru
c` a[a scria pe el.
Am scos repede foile cu analizele APIA, ca s` v`d câte
exemplare din Meganul Keausesku s-au vândut anul
trecut, dar n-am g`sit.
Îns`, tocmai trecuse pe lâng` mine – [i i-am f`cut [i
poz` - a[a c` nu puteam spune c` acea ma[in` nu
exist`.
Ce sa fac, cum s` aflu mai multe detalii?
Am fugit repede la baza de documentare, îns` nici
aici nu am g`sit vreo referire la modelul Keausesku.
M`i, s` fie!...
Am luat leg`tura cu unul dintre reprezentan]ii
importatorului [i i-am vorbit despre aceast` fotografie
directorului executiv de la
Renault, Gabriel Sicoe,
care mi-a spus, în glum`:
„Nu [tiu s` existe a[a ceva
în gama noastr`, dar se
pare c` românii sunt
inventivi” , apoi a conchis,
în mod serios: „Oricum, nu
doresc s` fac nici un
comentariu suplimentar
legat de aceast` fotografie,
c` nu e de comentat”.
{i totu[i, un [ofer
circul` prin Bucure[ti cu
modelul Renault Megane Keausesku...
O opinie [i-a exprimat consilierul APIA, Ion M`rgineanu: „Probabil c` posesorul ma[inii în cauz` a luat de
cine [tie unde litere de m`rime asem`n`toare cu ale
brandului Renault [i le-a lipit singur, pentru ca – astfel
– s` dea impresia unui nou model Megane. A[a cum,
pe vremuri, [oferii de pe camioanele ROMAN g`seau
înc` o liter` „A” [i formau cuvântul RAMONA, de credeai
c` este un nou tip de camion”...
Povestea cu „Ramona” am în]eles-o.
Fata o fi fost iubita tuturor...
Dar aici? Te pomene[ti c` [oferul v`zut de mine este
nostalgic dup` epoca Ceau[escu! {i n-o fi g`sit omul
litera „C”...

Daniel NEGU}

Odorizant auto
Românii au fost mereu inventivi. |n pragul s`rb`torilor de iarn`, au inventat odorizantul auto cu aroma
de porc. Se poate opta pentru o costi]`, un [orici sau
o pastram` afumat`, care se aga]` la oglind` [i dau o
arom` \mb`t`toare ma[inii.
Op]ional, se pot ad`uga o leg`tur` de ceap` sau de
usturoi ca sa simti cu adev`rat aroma unei mese
\mbel[ugate, dup` sfârsitul postului. Suntem curio[i
cum vor ar`ta odorizantele de Pa[ti...
Inter NET
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istorie

automobilistic`

MEMENTO ACR
• 1901: Prin]ul George Valentin
Bibescu realizeaz` primul record
românesc de distan]`, cu primul
s`u automobil, pe ruta Geneva –
Bucure[ti, în 73 de ore, cu o vitez`
tehnic` medie de 24,5 km/or`,
realizând practic un record mondial, ca timp [i distan]` de rulare.
El a fost înso]it de cunoscutul
mecanic Christian Keller, iar c`l`toria a fost descris` într-un „Jurnal
de Bord” de c`tre Nicolae Cantacuzino. Prin]ul Bibescu avea s`
fie ales la 5 aprilie 1904 primul
Pre[edinte al Automobil Club Român.
• La un secol de la acest eveniment european, pornit
din Occident spre „îndep`rtatele ]`ri din Sud-Estul
continentului”, pe distan]a de 1827 de km, adic` în anul
2001, un echipaj al Automobil Clubului Român a reconstituit vechiul itinerar, cu un automobil, desigur, al
timpului nostru.
• 1911: Savantul Gogu Constantinescu construie[te [i lanseaz` un
vaporizator de parafin` [i-l monteaz` pe un automobil cu care parcurge traseul Londra – Brighton,
costul
c`l`toriei
fiind, la acea vreme, aproape simbolic, datorit` economicit`]ii „vaporizatorului Constantinescu”.
• 1921: Adunarea General` a ACR, din 15-16 ianuarie,
hot`r`[te modificarea Statutului Asocia]iei prin
introducerea unui nou capitol (Capitolul 6) prin care se
oficializeaz` înfiin]area „Cluburilor Regionale ale ACR”.
• În 8 septembrie 1921 este inaugurat primul Automobil Club Regional Român, înfiin]at la Cluj, printre
membrii s`i de onoare num`rându-se Octavian Goga [i
Dr. Petru Groza. Clubul Regional Cluj avea filiale la Bra[ov, Oradea [i Sibiu.
• 1921: Dup` modelul anterior, este înfiin]at [i Automobil Club Regional Banat – Cri[ana, cu
sediul în Timi[oara, sub patronajul Automobil Club Român.
• În 1931 Marin Butculescu, pilotând
un Chrysler Imperial cu motor de 6500
cmc, reu[e[te o performan]` deosebit`: a
coborât recordul de vitez`, al vremii, pe
ruta Paris – Bucure[ti sub, 40 de ore.
• În 1941 a încetat din via]` George
Valentin Bibescu, fondatorul ACR în
1904, care a îndeplinit func]ia de
Pre[edinte al ACR timp de 20 de ani
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(1904-1924); în anul 1924 el fusese ales Pre[edinte al
Federa]iei Aeronautice Interna]ionale, cu sediul la Paris.
• În 1971 este organizat`
prima edi]ie a Raliului Z`pezii de c`tre Filiala jude]ean` Bra[ov [i prima
edi]ie a Campionatului Na]ional de Karting sub
auspiciile Filialei jude]ene
ACR Sibiu.
• La 11 decembrie 1981
este organizat` o filial` a
ACR, cu specific [i într-o
comunitate deosebit`: Filiala ACR a Ministerului Ap`r`rii
Na]ionale, cu scopul organiz`rii [i dezvolt`rii activit`]ii
automobilistice cu cadrele militare, personalul civil din
armat` [i familiile acestora.
• În luna octombrie 2001 Automobil Clubul Român
lanseaz` în premier` pe ]ar` Laboratorul Mobil de
Educa]ie Rutier`, cu prilejul Conferin]ei Interna]ionale
de Siguran]` Rutier` de la Bucure[ti. Timp de zece ani,
Laboratorul Mobil al ACR a organizat ac]iuni specifice în
unit`]i [colare, pie]e publice, competi]ii sportive etc.
• Octombrie 2001: Automobil Clubul Român devine

membru fondator al Funda]iei FIA cu sediul la Londra.
• În 2011 se împlinesc cinci ani de la aderarea Automobil Clubului Român la
Programul Interna]ional
de reduceri [i facilit`]i
Show Your Card.
• Octombrie 2006: se
împlinesc cinci ani de la
semnarea de c`tre Pre[edintele ACR a Declara]iei
Federa]iei Interna]ionale
a Automobilului privind
siguran]a rutier` mondial`
„MAKE ROADS SAFE”.

ACR

