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autoturism

editorial

AUTOMOBIL CLUBUL ROMÂN
{I UNIVERSUL SPIRITUAL
AL COPIILOR
Constantin NICULESCU
Pre[edintele Automobil Clubului Român
Poate mul]i cititori se vor întreba ce sens are titlul acestui editorial din revista automobili[tilor, care î[i continu` apari]ia,
de multe decenii [i acum, la început de septembrie. Desigur,
din vremuri imemoriale, septembrie este asociat, pe aproape
întregul mapamond, cu deschiderea por]ilor [colilor, cu începerea unui nou an de instruite [i educa]ie a tinerei genera]ii.
Continuând cu sensurile retorice, ne putem întreba [i noi,
în [irul acestor însemn`ri, ce abilit`]i ofer` familia [i [coala în
universul copiilor, în aceast` lume care a[teapt` s` fie descifrat` în fiecare copil? Ce mai pot da familia [i [coala copiilor
în aceast` lume artificial` creat` de televizorul din sufragerie
[i din dormitor, de calculatorul din camera fiec`rui copil, de
internetul care blocheaz` timpul acestuia? Pentru c`, a[a
cum rezult` din studiile psihologilor de profil, televiziunea
prezint` peste 60 de personaje pe or`: oameni care se
distreaz`, iar al]ii anxio[i [i frustra]i, întreaga faun` de vedete
descoperite în fel [i chip, bandi]i neînvin[i, poli]i[ti ireveren]io[i etc. În aceste ape învolburate ale emo]iilor, un copil de
[apte ani, o spun tot psihologii, este depozitarul unor informa]ii ce dep`[esc pe cele ale unor persoane de 70 de ani de
acum un secol. Aceast` otrav` a succesului rapid sau a e[ecurilor devastatoare, acest gunoi social adus pe sticl`, ucid,
adeseori arta de a gândi înainte de a ac]iona, virtutea fidelit`]ii [i cinstei, altereaz`, uneori, ireversibil, fiin]a uman` complex` a copilului, „planeta psihic`” a acestuia, ca [i capacitatea de a dep`[i obstacole [i e[ecuri.
Cred c` nu exagerez afirmând c` unul din obstacolele
vie]ii, al`turi de posibilele mari e[ecuri ale acesteia, îl reprezint` [oseaua, traficul rutier. Precum se [tie, peste 80% din
via]a unui om este consumat` în mi[carea cotidian`. Este paradoxal c` ast`zi, pu]in se insist`, în demersul educa]ional
destinat copiilor, pe dezvoltarea sentimentului de siguran]`,
de învingere a sentimentului de „îmb`trânire prematur`” din
trupul multor tineri.
A[a cum afirma un ilustru savant american, timpul nostru ar
trebui s` aib` „cea mai fericit` genera]ie de tineri care a c`lcat
vreodat` pe P`mânt”, pentru c` „avem o industrie complex`
de petrecere a timpului liber”. [i, a[a cum [tim, automobilul
reprezint` una din componentele acestei industrii, de care
tinerii au parte din plin, prin îng`duin]`, pe care o putem
numi [i sl`biciune din partea p`rin]ilor. Automobilul este un
prieten, dar [i un du[man de temut. Din datele OMS, rezult`
c` anual, peste un milion de oameni mor în accidente rutiere
în întreaga lume [i peste 50 de milioane sunt accidenta]i,
dintre care circa 10% sunt copii [i tineri. Accidentele rutiere
reprezint` o a doua cauz` principal` de moarte pentru
popula]ia cu vârsta cuprins` între 5 – 25 de ani.
Preg`tirea copiilor [i tinerilor pentru via]` printr-o puternic`
emula]ie [i responsabilizare în rândul factorilor educa]ionali

a devenit, de-a lungul multor decenii, un crez de înalt` valoare civic` pentru Automobil Clubul Român. Scopul suprem
este acela de a contribui la diminuarea golului creat în spectrul educa]iei prin ignorarea educa]iei rutiere, ca o condi]ie
esen]ial` în construc]ia viitorului tinerei genera]ii, la dezvoltarea capacit`]ii de a în]elege arterele de circula]ie în spa]ii
de cultur` [i civiliza]ie, de toleran]` [i solidaritate, de umanizare a rela]iilor dintre oameni, prin eliminarea sindromului
incon[tien]ei, agresivit`]ii [i haosului. Iar un scop subsidiar
este acela de a dezvolta con[tiin]a copiilor pentru a gândi echilibrat, ra]ional, în traficul rutier, pentru ap`rarea vie]ii. Astfel,
Automobil Clubul Român a r`spuns la provocarea civiliza]iei
automobilului prin ac]iuni educa]ionale la scara întregii ]`ri, inclusiv în rândul copiilor [i elevilor. Campania Mondial` „Think
before you drive” (Gândi]i înainte de a conduce!) sus]inut`
în România de ACR sub auspiciile Federa]iei Interna]ionale a
Automobilului, precum [i „Deceniul Mondial al Siguran]ei
Rutiere 2011 – 2020”, ini]iat de Organiza]ia Na]iunilor Unite,
sus]inut` în prezent de ACR, constituie dou` ac]iuni de anvergur` menite s` contureze activitatea concentrat` a factorilor na]ionali cu obliga]ii morale pe acest plan, pentru salvarea vie]ii celor mai mici participan]i la traficul rutier.
Automobil Clubul Român s-a constituit ca factor de ini]iativ` în preg`tirea [i desf`[urarea Concursului Na]ional „Educa]ia Rutier` – Educa]ie pentru Via]`” [i s-a personalizat, pe plan
na]ional, prin crearea, sub auspiciile filialelor jude]ene ACR,
a Laboratoarelor [colare de Educa]ie Rutier`, ca [i prin
lansarea pe pia]a educa]iei rutiere a „Laboratorului Mobil de
Educa]ie Rutier`”, înc` din anul 2002, cu ac]iuni specifice în
jude]e, la saloane auto, târguri de ma[ini, competi]ii de automobilism etc. [i nu în ultimul rând, Automobil Clubul Român
gestioneaz` numeroase competi]ii de karting, la care
particip`, în toate jude]ele, un num`r impresionant de copii,
care, odat` cu dobândirea m`iestriei conducerii auto î[i
sedimenteaz` [i conduita civilizat` în traficul rutier, cultul
salv`rii vie]ii pe [osea.
* * *
Vacan]a [colar` a luat sfâr[it. Îns`, pentru Automobil
Clubul Român vacan]a [colar` nu a însemnat timp de odihn`
în direc]ia educa]iei pentru salvarea vie]ii copiilor din traficul
rutier, ci, dimpotriv`, o multiplicare a activit`]ilor desf`[urate
pe acest plan, la nivelul filialelor [i prin diversific`ri personalizate pe vârste, voca]ii [i grupe de interes. [i, desigur, noul an
[colar 2011 – 2012 va reprezenta o nou` provocare pentru
ACR. Renun]`m la timpul nostru liber, pentru ca timpul liber
al copiilor, libertatea lor de mi[care s` devin` o realitate f`r`
riscuri [i f`r` pericole, zi de zi. Pentru ca universul spiritual al
copiilor s` triumfe!
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ACR

lider de pia]`

FLOTA ACR DE ASISTEN}~
RUTIER~ ÎN AC}IUNE
Ecoul evenimentului mondial al t`ierii panglicii tricolore la Complexul de asisten]` tehnic` [i rutier`
auto ACR din „Jiului“ Bucure[ti de c`tre Pre[edintele Federa]iei Interna]ionale a Automobilului [i
Pre[edintele ACR înc` persist`.
N-au trecut de atunci decât patru luni de când s-a lansat, astfel, o nou` flot` compus` din 15 platforme auto pentru activit`]i de depanare [i transport, achizi]ionat` de ACR printr-un efort investi]ional
propriu considerabil, în premier` în România [i, totodat`, în sistemul cluburilor automobilistice din
cadrul FIA.
Un argument îl constituie [i vizita realizat` cu acest prilej la ACR, de c`tre dl. Jean Toth, Pre[edintele
FIA, care este promotorul „Deceniului Mondial al Siguran]ei Rutiere 2011-2020“ lansat de Organiza]ia
Na]iunilor Unite.
Noile autovehicule specializate pentru serviciile de asisten]` rutier` auto au completat, în 2011, flota
tradi]ional` de asisten]` auto a ACR, precum [i grupul de tehnicieni auto de interven]ii rutiere din
filialele ACR. În prezent, în toate filialele jude]ene din ]ar` dispunem de poten]ialul necesar, tehnic [i
de speciali[ti, în m`sur` sa realizeze asisten]a rutier`, zi [i noapte, în toate zonele ]`rii. Iar viteza de
reac]ie este la o cot` de performan]` de maxim 30 de minute de la semnalul primit telefonic de la
conduc`torul auto aflat în suferin]`. Beneficiarii acestei asisten]e rutiere, de depanare la fa]a locului
sunt, precum e [i firesc, membrii ACR [i membrii cluburilor automobilistice partenere din cadrul
Federa]iei Interna]ionale a Automobilului. Ne-am propus în prezentul articol s` prezent`m cititorului
câteva «situatii de caz».

PROMPTITUDINE, CALITATE
{I SPIRIT DE CLUB
 În luna Iulie a.c. la ora 7 :00 la Centrala de
Alarm` [i Informa]ii ACR, care func]ioneaz` nonstop, s-a primit telefonic solicitarea din partea membrului ACR bucure[tean M.B., proprietarul unui
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autoturism marca BMW care la km 60 pe autostrada Pite[ti – Bucure[ti [i-a întrerupt c`l`toria
spre domiciliul din Capital` din cauza unei defec]iuni grave la motorul acesteia.
Pe baza CARNETULUI DE ASISTEN}~ ACR, categoria PREMIUM, membrul ACR aflat în dificultate
avea la dispozi]ie mai multe cupoane de
depanare [i transport [i se putea bucura de 

un num`r considerabil de km, în condi]ii de gratuitate, pentru transportul autoturismului s`u la reprezentanta BMW din Bucure[ti în vederea remedierii defec]iunii. La solicitarea proprietarului autoturismului, acesta a calatorit spre Bucure[ti, în cabina autoplatformei ACR, de asemenea, în condi]ii
de gratuitate.

transport al celor patru pasageri din autovehicul.
Executarea repara]iilor din service, precum [i comandarea [i transportul pieselor de rezerv` au fost
monitorizate de c`tre Centrala de Alarm` ACR, astfel încât, în numai dou` zile, autoturismul a fost reparat, iar turi[tii polonezi [i-au putut relua
c`l`toria.

 În data de 2 august 2011, ACR a asistat patru
turi[ti din Polonia care se aflau pe Transf`g`r`[an,
într-o zon` greu accesibil`. A fost organizat transportul autoturismului Ford Mondeo la o unitate
service autorizat` din Sibiu, precum [i serviciul de

 În data de 15 august 2011, orele 16:40,
Centrala de Alarm` recep]ioneaz` un apel de la un
membru al clubului partener din Austria (OAMTC).
Acesta reclama o defec]iune la motorul autoturismului s`u, marca Skoda Felicia.
Loca]ia incidentului era la
cabana Oa[a, la o altitudine de
peste 1300 m.
A fost organizat imediat
serviciul de transport al autovehiculului [i de recuperare a celor
dou` persoane aflate în dificultate.
Cu toate c` starea drumului
era precar`, iar condi]iile de relief
nu permiteau o deplasare fluent`
[i rapid` a autoplatformei ACR,
atât autoturismul, cât [i pasagerii
au ajuns în Sibiu în aceea[i sear`,
în jurul orei 21:30.
 În data de 29
august 2011, Centrala de
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de sosire al echipajului de asisten]` al ACR.
Motocicleta membrului ADAC a fost transportat`
la Centrul de Diagnosticare al ACR Bistri]a-N`sud,
unde tehnicienii no[trii i-au remediat defec]inea,
astfel încât acesta [i-a putut continua c`l`toria sa
dup` numai 3 ore de la semnalarea incidentului.

Alarm` ACR a primit o solicitare de asisten]` din
partea clubului partener ADAC. O familie format`
din 5 membrii (3 adul]i, 2 copii), acompania]i de 2
câini, a anun]at o defec]iune tehnic` la
autovehiculul Chrysler Pacific. Familia se afla in
localitatea Oancea, de la grani]a cu Republica
Moldova.
A fost organizat serviciul de transport al autovehiculului defect la ACR Gala]i, unde a fost parcat,
în condi]ii de siguran]`, în vederea repatrierii.
De asemenea, a fost organizat serviciul de
transport al celor cinci persoane, pân` la Bucure[ti,
unde au fost cazate la hotel, iar în diminea]a
urm`toare, Automobil Clubul Român a organizat
repatrierea acestora cu un autovehicul de
transport persoane din flota proprie.
 În data de 31 august 2011, membrul ADAC
K.S, se afla cu motocicleta sa în localitatea Moisei,
la poalele mun]ilor. Defec]iunea ap`rut` la
motociclet` l-a împiedicat s`-[i continue c`l`toria,
astfel încât a solicitat ajutorul rutier al ACR.
În aproximativ 4 minute de la primirea apelului
s`u, membrul ADAC a fost informat despre timpul
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Am prezentat doar câteva „situa]ii de caz“
de dat` mai recente, din num`rul im presionant de mare de membri ACR [i ai
cluburilor partenere din str`in`tate care au
beneficiat de asisten]` auto rutier` ACR.
Flota ACR de asisten]` rutier` dispecerizat`
de Centrala de Alarm` [i Informa]ii ACR, care
func]ioneaz` în toate filialele, 24 ore din 24,
a fost în m`sur` s` resolve toate solicit`rile,
în timp performant [i de calitate deosebit`.

ACR – LIDER DE PIA}~
|N ASISTEN}A RUTIER~
Prin dezvoltarea capacit`]ii sale de
interve]ie, prin \mbun`t`]irea sistemelor de
call center [i repara]ii stradale, Automobil
Clubul Român î[i men]ine pozi]ia de lider de
pia]`.
Parteneriatele pe care ACR le are cu toate
cluburile automobilistice membre FIA, nu
numai din Europa, dar [i de pe alte con tinente, demonstreaz` calitatea înalt` a
serviciilor de asisten]` rutier` [i mobilitate
demonstreaz` for]a de reac]ie [i capacitatea
de interven]ie a Automobil Clubului Român.
ALIN DROSU 

ACR la standarde

europene [i interna]ionale

AUTOMOBIL CLUBUL ROMÂN,
PARTENER AL ARC EUROPE
S.A. PENTRU ROMÂNIA
Nu constituie o noutate, mai
ales pentru speciali[ti, c` în ultimele decenii asist`m la accentuarea fenomenului de globalizare a principalelor fenomene,
procese [i strategii de activitate
socio-uman`. }inta principal` o
constituie ridicarea performan]elor na]ionale la în`l]imea standardelor europene [i interna]ionale impuse de organiza]iile de
profil, prin Directive. În Europa,
directivele poart` pecetea organismelor specializate ale Uniunii Europene, iar în domeniile
muncii [i protec]iei sociale [i
pecetea Organiza]iei Interna]ionale a Muncii (OIM).
În aceast` ordine de idei a
ap`rut [i este puternic promovat în prezent conceptul de
AUDIT INTERN, ceea ce se
traduce, pentru persoanele
neavizate în materie, ca o
activitate de examinare obiectiv`
[i independent` a ansamblului
activit`]ilor unei entit`]i economice pe linia managementului
proceselor de armonizare cu
standardele interna]ionale. Auditul
Intern este realizat de persoane
autorizate, cu reputa]ie [i integritate profesional`, cu o conduit` etic` irepro[abil`. Obiectivele esen]iale ale auditului intern: control în adâncimea sistemelor de conducere [i consiliere
în maximizarea rezultatelor.

Automobil Clubul Român a
ob]inut standardul de calitate
ISO 9001:2008 în anul 2008, în
urma auditului de certificare al
SRAC (Organismul de Certificare
a Sistemelor de Management).
Astfel, Automobil Clubul Român
este certificat ISO 9001:2008
pentru furnizarea serviciilor de

asisten]` rutier` [i mobilitate pe
teritoriul României.
Ca orice organiza]ie certificat`
ISO [i partener al cluburilor
automobilistice FIA, Automobil
Clubul Român este supus [i
auditurilor desf`[urate de c`tre
partenerii s`i, conform politicilor
„open books”.
În finalul lunii iulie 2011, Automobil Clubul Român, a fost auditat de ARC Europe S.A., în conformitate cu sistemul de supraveghere permanent` [i certificatul

de standard ISO 9001:2008,
vizând printre altele:
- indicatorii cheie de performan]` (KPI) [i nivelele de servicii operate, în cadrul contractelor încheiate cu partenerii
B2B;
- capacit`]ile tehnice de preluare a apelurilor, de tratare a
cazurilor de asisten]` [i furnizarea serviciilor de mobilitate;
- capacitatea tehnic` de furnizare a serviciilor de asisten]`
rutier`: flota de autovehicule a
ACR;
- modul de instruire a personalului implicat în asisten]a rutier`;
- cota de pia]` a ACR etc.
{i cu acest prilej de Audit
Intern s-a constatat realizarea
performan]elor de calitate de
c`tre Automobil Clubul Român la
standardele europene [i interna]ionale ISO 9001:2008.
A fost o evaluare independent` în perspectiva obiectivelor programate de ACR pentru
fiecare dintre activit`]i [i rezultatul prognozat. Automobil
Clubul Român î[i consolideaz`
astfel, în continuare, pozi]ia de
lider al asisten]ei rutiere din
]ara noastr`.
Alin DROSU 

7

ACR

N

O

brand de prestigiu

U

!

PROGRAMUL
DEFENSIVE DRIVING
ÎN PLIN~ ASCENSIUNE

{coala de {oferi ACR se bucur` de o reputa]ie
deosebit` în România. Denumirea sa a fost
„{coala Oficial` de Conduc`tori din România”, iar
în anul 2011 a împlinit 101 ani de la înfiin]area sa,
fiind prima creat` în România la începutul
secolului XX. Acest fapt nu surprinde pe istoricii
fenomenului automobilistic din ]ara noastr`, care
amplaseaz` România pe primele locuri din Europa
în ceea ce prive[te introducerea automobilului în
circula]ia public`, iar crearea ACR s-a situat în
e[alonul primelor 10 cluburi din lume.
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În decursului unui secol de existen]`, [coala de
conduc`tori auto ACR [i-a îndeplinit misiunea, în
orice condi]ii istorice, sub impulsurile cre[terii num`rului de autovehicule [i dezvolt`rii transporturilor rutiere de m`rfuri [i persoane. Nu gre[im
afirmând, pe temeiul faptelor, c` [coala de [oferi
ACR care a func]ionat în toate zonele ]`rii a
reprezentat modelul înfiin]`rii a numeroase [coli
de [oferi mai ales dup` anii nou`zeci, când
num`rul de autoturisme [i alte autovehicule a
crescut în ritm spectaculos în ]ara noastr`. De
asemenea, calitatea instruirii teoretice [i practice a
viitorilor [oferi în [coala de profil ACR s-a dovedit
la în`l]imea standardelor impuse de dezvoltarea
fenomenului automobilistic mondial [i civiliza]iei
rutiere. În istoria [colii de [oferi ACR multe sute de
mii de conduc`tori auto poart` brandul de
prestigiu al acesteia.
Faptul c` în ultimii doi ani [coala de [oferi ACR
apar]inând Filialei Bucure[ti organizeaz` programe
speciale de perfec]ionare a conducerii auto, la
solicitarea a numeroase firme care de]in flote de
transporturi auto [i care doresc s` reduc` la minimum cheltuielile impuse de accidentele rutiere
cauzate de nerespectarea legisla]iei rutiere, demonstreaz` încrederea lor în calitatea [i exigen]a
programului DEFENSIVE DRIVING.
În momentul de fa]` acest program este
implementat în cadrul mai multor companii 

multina]ionale ce activeaz` în
]ara noastr` în cadrul Departamentului de S`n`tate [i Securitate în Munc`, iar infrastructura
AUTOMOBIL CLUBULUI ROMAN
ne permite s` acoperim întreg
teritoriul României.
Partea T E O R E T I C ~ a programului este compus` din
urm`toarele etape:
• importan]a anvelopelor
în siguran]a rutier` (verificarea anvelopelor în
func]ie de anotimp, presiune + uzura, 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 domeniul rutier, cursuri de
prim ajutor [i mecanic`,
precum [i o testare interactiv`.
La cererea firmelor care solicit` Defensive Driving se asigur` [i o evaluare psihologic` cu
caracter
de
recomandare,
AUTOMOBIL CLUBUL ROMAN
dispunând de un laborator
specializat pentru acest gen de

test`ri (aceast` evaluare psihologic` este f`cut` în principal
pentru noii angaja]i).
Partea P R A C T I C ~ a programului este compus` din urm`toarele etape:
• instruirea practic` a
angaja]iilor se efectueaz`
cu autoturismele de serviciu, excep]ie f`când doar
cazul noilor angaja]i ce vor
fi testa]i pe ma[inile [colii
de [oferi a ACR, dotate cu
dubl` comand` [i cu
participarea instructorilor

specializa]i ai [colii;
• instruirea practic` se
desf`[oar`
în
cadrul
poligoanelor AUTOMOBIL
CLUBULUI ROMAN, cu
probe de îndemânare,
demonstra]ii ale instructorilor. La final fiecare
beneficiar al programului
Defensive Driving va sustine un test de evaluare a
aptitudinilor în conducerea automobilului.
C`t`lin MIHAI 
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oferite automobili[tilor
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ROVINIETA
LA ACR
Circula]ia tuturor vehiculelor
pe re]eaua na]ional` de drumuri
din România este condi]ionat`
de plata rovinietei, document
obligatoriu atât pentru ma[inile
înmatriculate în ]ar`, cât [i
pentru cele înmatriculate în alte
state. Mai nou, existen]a,
respectiv valabilitatea rovinietei
nu mai este verificat` în trafic,
de c`tre poli]i[tii de la circula]ie,
ci, pur [i simplu, toate autovehiculele aflate în tranzit sunt
scanate de camere de supraveghere a traficului conectate la
o baz` de date, iar cine nu are
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rovinieta pl`tit` va primi acas`
amenda. Amenda cre[te pe
m`sur` ce cre[te [i categoria în
care este încadrat vehiculul.
Astfel, avem 6 categorii de
vehicule, dup` cum urmeaz`:
1. Categoria A – pentru autoturisme;
2. Categoria B – pentru vehicule transport marf` cu masa
total` maxim` autorizat` de
pân` la 3,5 tone;
3. Categoria C – pentru vehicule transport marf` cu masa
total` maxim` autorizat` între
3,5 tone [i 7,5 tone, sau pentru
vehicule de transport
persoane cu mai mult
de 9 locuri pe scaune
[i maximum 23 de
locuri pe scaune,
inclusiv [oferul;
4. Categoria D –
pentru vehicule de
transport marf` cu
masa total` maxim`
autorizat` între 7,5
tone [i 12 tone, sau
pentru vehicule de
transport persoane

cu mai mult de 23 de locuri pe
scaune, inclusiv conduc`torul
auto;
5. Categoria E – pentru vehicule de transport marf` cu masa
total` maxim` autorizat` mai
mare sau egal` cu 12,0 tone, cu
maximum 3 axe;
6. Categoria F – pentru vehicule de transport marf` cu masa
total` maxim` autorizat` mai
mare sau egal` cu 12,0 tone, cu
minimum 4 axe.
Automobil Clubul Român,
pentru a veni în întâmpinarea
nevoilor automobili[tilor, elibereaz` rovinieta electronic`
înc` din luna iulie a acestui an,
prin intermediul filialelor sale
din întreaga ]ar`, pentru toate
categoriile de autovehicule.
Perioadele de valabilitate ale
acesteia sunt de 1 zi, excep]ie
f`când autoturismele [i vehiculele de transport marf` cu
masa total` maxim` autorizat`
de pân` la 3,5 tone, 7 zile, 30
de zile, 90 de zile [i 12 luni.
{erban Florin CIURTIN 

educa]ie

rutier`

CONCURSUL
NA}IONAL
„EDUCA}IA
RUTIER~ –
EDUCA}IE
PENTRU
VIA}~” –
FAZA PE
}AR~, DEVA
2011
Luna iulie 2011 a fost marcat`, la Deva, timp de
o s`pt`mân`, cu un spectacol ie[it din comun:
prezen]a echipajelor de elevi, din toate cele 40 de
jude]e [i Municipiul Bucure[ti pentru a participa la
Faza Na]ional` a Concursului „Educa]ia Rutier` –
Educa]ie pentru Via]`”. Organizatorii competi]iei
au fost, potrivit tradi]iei, Ministerul Educa]iei,
Cercet`rii, Tineretului [i Sportului, Direc]ia Poli]iei
Rutiere din IGP [i Automobil Clubul Român.
Faza pe ]ar` a întrunit cei mai buni [i performan]i elevi din gimnaziu [i liceu, care au parcurs,
de-a lungul câtorva luni din acest an, fazele pe
[coli, localit`]i [i pe jude]e ale concursului, la
probele teoretice privind cunoa[terea legisla]iei
rutiere [i la probele practice, sus]inute pe
biciclete.
Edi]ia 2011 a avut dou` particularit`]i specifice
acestei competi]ii, care a dep`[it 30 de edi]ii
anuale. În primul rând, în 2011 au avut loc
competi]ii zonale în jude]ele Teleorman, Arad,
Alba, Dâmbovi]a, etc, constituindu-se ca preselec]ii veritabile pentru marea final` de la Deva. [i,
în al doilea rând, dup` cum se [tie, Municipiul
Deva s-a impus, în ultimii zece ani, ca redutabil
produc`tor de biciclete prin firma DHS, în Europa
de Sud-Est. Cum era de a[teptat, compania DHS
s-a oferit atât ca amfitrion, prin punerea la
dispozi]ia concuren]ilor [i organizatorilor fazei pe

]ar` 2011 a logisticii de sus]inere a probelor
practice, a sponsoriz`rii financiare a multor
cheltuieli ale competi]iei, cât [i prin organizarea,
unei „probe practice de abilitate” în utilizarea
bicicletei. Patronatul DHS a oferit, în finalul
Concursului „Educa]ia Rutier` – Educa]ie pentru
Via]`” o recep]ie original` pentru organizatori [i
profesorii – îndrum`tori din jude]e, precum [i
numeroase premii, câ[tig`torilor finalei pe ]ar`,
edi]ia 2011, de la Deva, constând în biciclete [i
echipamente specifice utiliz`rii bicicletei.
La rândul s`u, Automobil Clubul Român a oferit,
tuturor echipajelor Diplome, brelocuri speciale
pentru m`surarea presiunii pneurilor bicicletelor [i
uzurii cauciucurilor [i alte obiecte cu semnifica]ie
aparte în câmpul formativ [i educativ al salv`rii
vie]ii prin educa]ia tuturor copiilor.

CORIFEI AI EDUCA}IEI
RUTIERE
Autorul acestor însemn`ri a f`cut, an de an în
ultimele dou` decenii, cu o anume dispens`, cronica ac]iunilor de educa]ie rutier` sus]inute, cu
întreaga logistic`, de Ministerul Înv`]`mântului,
Automobil Clubul Român [i Poli]ia Rutier`.
Organizat într-un concept piramidal – de la 
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faze pe [coal`, pân` la faza na]ional` – Concursul
intitulat constant [i simbolic „Educa]ia Rutier` –
Educa]ie pentru Via]`”, a antrenat, an de an, zeci
de mii de elevi în forme specifice, extra[colare
(pentru c` în programa [colar` nu [i-au g`sit loc),
deci în timpul liber al [colarilor [i – se în]elege, al
dasc`lilor. Greul preg`tirii teoretice [i practice, în
baza regulamentului cadru, l-au dus profesorii [i
înv`]`torii din unit`]ile de înv`]`mânt, f`r` s` fie
retribui]i, de cele mai multe ori, pentru eforturile [i
r`spunderile asumate.
{i nu exager`m afirmând c` voca]ia miilor de
promotori ai educa]iei rutiere în [coli a contribuit
la formarea unui comportament preventiv în circu-
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la]ia pe drumurile publice la zeci [i sute de
mii de copii [i, desigur,
de viitori [oferi, la dezvoltarea cultului pentru
salvarea vie]ii de pericolele, mereu în cre[tere,
ale [oselei. Prezent`m
doar câ]iva din corifeii educa]iei rutiere din [coli,
care multe decenii au
dobândit performan]` [i
care au fost prezen]i, ani
în [ir, la fazele na]ionale
ale Concursului, cu echipajele de copii, mereu
al]ii, în func]ie de vârsta
admis` de regulament,
dar care au preluat
[tafeta celor mai bune
rezultate din jude]ele pe
care le-au reprezentat.
Clasament general:
1. Vaslui;
2. Dâmbovi]a;
3. Tulcea [i Cara[-Severin.
 Doamna Profesoar` Suzana MARINESCU,
[coala General` Coresi, din Târgovi[te. F`r`
excep]ie, în fiecare an a ini]iat [i organizat, cu
sprijinul Inspectoratului [colar [i Filialei jude]ene
ACR, concursul interjude]ean de educa]ie rutier`
„TROFEUL CORESI”, care a întrunit, mereu echipaje
de elevi din 10 – 15 jude]e. În anii din urm` [i-a
asumat misiunea dificil` de amfitrioan` a dou`
faze na]ionale ale Concursului „Educa]ia Rutier` –
Educa]ie pentru Via]`”, cu sprijinul factorilor
jude]eni din înv`]`mânt, ACR [i poli]ia rutier`.
 Domnul Profesor Sorin RÎPTEA, din Municipiul
Boto[ani, un împ`timit [i greu de egalat promotor
al educa]iei rutiere. Echipajele preg`tite de acest
„boem dasc`l cu barb` dacic`”, cum mai este gratulat, au urcat mereu pe podiumul câ[tig`torilor. El
a fost factorul de ini]iativ` [i managerul organiz`rii,
10 ani la rând, a finalei pe ]ar` a Concursului
„Educa]ia Rutier` – Educa]ie pentru Via]`” la tab`ra [colar` AGASTON din marginimile Boto[aniului.
 Domnul Profesor Gheorghe OPREA, din
Municipiul Constan]a. În prezent pensionar, dar
activ în continuare în e[alonul dasc`lilor cu voca]ie
în educa]ia rutier` a copiilor, este decanul de
vârst` pe acest plan, la nivel na]ional. L-am întâlnit
[i în luna iulie 2011, la Deva, la Faza Na]ional` a
Concursului, ca de altfel în to]i anii ultimelor
decenii, dovedind „tinere]e f`r` b`trâne]e” la cei
75 de ani b`tu]i pe muchie în acest an. Nici nu
s-au stins ecourile prestigioasei finale de la Deva
ale concursului, c` acest dasc`l cu voca]ie nestins`
a organizat un interjude]ean de educa]ie
rutier`, în inima litoralului, în final de august 

Faz` zonal`
Constan]a

2011, cu program serios de concurs, dar [i de
relaxare pe malul m`rii. Parc` îmi revine în minte
discursul patetic rostit de el \n recenta Final` pe
]ar` privind lunga istorie a acestei competi]ii, la
startul primei edi]ii fiind [i organizator [i instructor
de educa]ie rutier`, avându-l ca aliat pe directorul,
de atunci, al Filialei ACR Constan]a.
 Domnul Profesor Ludovic TRU{C~, din municipiul Pite[ti, care î[i înnobileaz` [i ast`zi statutul
de veteran al educa]iei rutiere a tineretului [colar.
S-a situat, aproape în fiecare an, în ultimele decenii, la finalele na]ionale ale Concursului cu echipaje greu de dep`[it. A fost cel mai „temut dintre
temu]i” adversari la confrunt`rile pe ]ar`, cucerind,
cu unele excep]ii, la fazele na]ionale, unul din primele trei locuri de pe podiumului performan]ei.

 Domnul Profesor Nelu MIEL, de la {coala
General` nr. 9 din Sighetul Marma]iei. Nu de mult
l-am vizitat, la fa]a locului, la [coala pe care a
men]inut-o, mereu, an de an, în vârful ierarhiei
jude]ului în materia educa]iei rutiere. Cabinetul
s`u de director adjunct al [colii, era ocupat, pe to]i
pere]ii, de diplome [i trofee oferite la competi]iile
jude]ene, interjude]ene [i na]ionale de educa]ie
rutier`, iar spa]iul cur]ii [colii era transformat
într-un veritabil poligon de educa]ie rutier` (nu adhoc c`ci se anun]ase o vizit`, ci cu patina b`tut` de
soare [i de ploi a traseelor de preg`tire practic` cu
bicicleta de concurs [i cu jaloanele, ce-i drept,
p`strate în cea mai bun` stare).
Ilie GABRA 

Carnetul de membru ACR
cea mai bun` asigurare
în str`in`tate
Centrala de Alarm` [i Informa]ii a ACR v` recomand`
ca, atunci când se întâmpl` s` fi]i în dificultate auto,
indiferent în ce loc al Europei, s` suna]i, pentru orice
problem`, la Dispeceratul de monitorizare.
Condi]ia este doar s` ave]i Carnetul de membru al ACR
asupra dv., care este cea mai bun` asigurare în str` in`tate. Prin intermediul Centralei ACR din ]ar` pute]i
solicita [i primi în limba matern` tot sprijinul de care ave]i
nevoie, solicitându-se sprijinul autocluburilor din ]ara
respectiv`, partenere ale ACR în cadrul FIA [i AIT.
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sportul auto

[i de karting

SPORTUL AUTOMOBILISTIC
NU ARE VACAN}~
Cupa Lupeni Straja 2011
Chiar dac` pentru majoritatea
dintre noi, perioada verii înseamn` relaxare în concedii de
odihn`, pentru sportul cu motor
r`mâne cel mai bun prilej pentru organizarea de competii
automobilistice. De exemplu,
luna august, ultima lun` de var`
din an, r`mâne una dintre cele
mai bune perioade pentru
planificarea concediului, dar, cu
toate acestea se desf`[oar`
foarte multe competi]ii auto [i
de karting. Una dintre acestea
este chiar Cupa Lupeni – Straja
2011 ce s-a desf`[urat în perioada 26 - 27 august. Aceast`
competi]ie este etap` în Campionatul Na]ional de Vitez` pe
Traseu Montan cuprins` în Calendarul Sportiv 2011 al Comisiei Na]ionale de Automobilism [i Karting a ACR. Cupa

Lupeni-Straja este organizat` de
Automobil Clubul Român Filiala
Hunedoara [i Clubul AutoKarting Hunedoara, cu sprijinul
Consiliului Jude]ean Hunedoara
[i al Prim`riei Lupeni.
De la an la an, Cupa Lupeni –
Straja, aliniaz` la start tot mai
mul]i pilo]i dornici de performan]`, fie ei licen]ia]i sau
amatori, mai ales c` traseul este
unul destul de dificil, având o
lungime de 3,1 km cu 6 viraje de
dreapta, 6 viraje de stânga [i 4

ace de p`r.
Vremea frumoas` a fost aliatul concuren]ilor, ace[tia beneficiind de un traseu aflat în bune
condi]ii asigurat prin grija organizatorilor cât [i de un public
entuziast, care i-a sus]inut pe
pilo]i în întregul parcurs.
Etapa a fost câ[tigat` de Ioan
Culea pe un BMW 325, în urma
sa clasându-se Claudiu Rusu pe
un Reanult Clio. La debutanti a
castigat Mihai Avram pe un Seat
Ibiza.

Campionatul
de Rally Sprint Satu Mare 2011
La sfâr[itul lunii iulie 2011, sa desf`[urat cea de a treia etap`
din acest an a Campionatului
Jude]ean de Rally Sprint - Satu
Mare 2011. Campionatul, care a
devenit deja tradi]ie în Satu
Mare, se desf`[oar` în acest an
pe durata a cinci etape [i este
organizat de ACR Filiala Satu
Mare [i Clubul Sportiv Auto
Karting Rider's, cu sprijinul Primariei Satu Mare. O
noutate: aceast` etap` a 
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OPEN: 1. Domuta Daniel
(Satu Mare, Honda); 2. Feher
Marius (Baia Mare, Nisan
Skyline); 3. Vezendan Mihai
(Satu Mare, Honda).

Raliul
Frumuse]ii – o
competi]ie cu
farmec aparte
campionatului s-a desf`[urat în
centru nou al ora[ului [i nu în
Poligonul ACR cum eram
obi[nui]i. Spectatorii, care au
venit in numar mare (peste
1000 de persoane), au putut
vedea ma[ini turate la maxim,
fum de cauciuc ars, miros de
benzin` [i un spectacol cum nu
s-a mai v`zut în Satu Mare în
ultimii ani.
Au avut loc dou` man[e cronometrate, iar în pauza dintre
acestea spectatorii au putut
asista la demonstra]ii de derapaj
controlat, f`cute de doi campioni, concuren]i în Campionatul
de Rally Sprint. La start, s-au
înscris 35 de concuren]i, pilo]ii,
licen]ia]i sau amatori, sosind din
mai multe localit`]i transilv`nene [i anume din Cluj-Napoca,
Baia Mare, Gherla, Oradea, Carei
[i Satu Mare.

Câ[tig`torii etapei
a III-a pe categorii:
ON.1: 1. Bogdan Alexandru
(Cluj Napoca, Opel Tigra); 2. Kis
Kasza Szilard (Satu Mare,
Mazda); 3. Rusu Adrian - (Cluj
Napoca, Opel Tigra).
ON.2: 1. Domuta Daniel (Satu
Mare, Honda); 2. Vezendan
Mihai (Satu Mare, Honda); 3.
Majer Richard (Satu Mare,
Honda).
ON.3: 1. Stecka Florin (Satu
Mare, BMW); 2. Tirpe Ioan
(Oradea, BMW); 3. Bakonyi Raul
(Satu Mare,BMW).
ONLY OPEN: 1. Feher Marius
(Baia Mare, Nisan Skyline); 2.
Grindean Radu (Cluj Napoca,
Subaru); 3. Kui Ferenc (Satu
Mare, Toyota Celica).

În perioada 3 – 4 iunie 2011,
s-a desf`[urat, în jude]ul
Hunedoara, cea de-a XV-a edi]ie
a Raliului Frumuse]ii, o competi]ie de tradi]ie, cu un farmec
aparte, care, de la an la an
devine tot mai important` în
peisajul automobilistic românesc [i chiar interna]ional,
aceasta fiind apreciat` [i de
Pre[editele FIA, dl. Jean Todt, un
entuziast sus]in`tor al sportului
auto feminin la nivel mondial.
Edi]ia din acest an a fost un
succes din toate punctele de
vedere, Automobil Clubul Român Filiala Hunedoara [i Clubul
Sportiv Auto Karting Hunedoara,
sprijini]i de c`tre Consiliul
Jude]ean Hunedoara reu[ind s`
organizeze o competi]ie de nivel
înalt. La startul competi]iei au
fost prezen]i oficialit`]i importante: Pre[edintele Automobil
Clubului Român, dl. Constantin
Niculescu, care este unul dintre
cei mai mari sus]in`tori ai
acestui raliu, Pre[edintele Consiliului Jude]ean Hunedoara, dl.
Ioan Mircea Molot, senatori [i
deputa]i reprezentan]i ai jude]ului Hunedoara în frunte cu
deputatul Lauren]iu Nistror,
Pre[edintele Consiliului de
Conducere ACR Hunedoara.
La start au fost 22 de echipaje
sosite din toate col]urile ]`rii [i
chiar 3 echipaje din Bulgaria.
Raliul Frumuse]ii, a început cu o
prob` de slalom care s-a desf`[urat în centrul Municipiului
Deva [i care a fost premiat` cu
Cupa Consiliului Jude]ean Hunedoara. Câ[tig`tor al probei
a fost echipajul format din 
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Manuela Radoslavova (Bulgaria)
[i Apostol Lumini]a (Giurgiu) cu
un Fiat 500, care au primit cupa
chiar din mâinile Pre[edintelui
Consiliului Jude]ean Hunedoara.
Cea de a II-a prob` a raliului a
fost o superspecial` de vitez`
care s-a desf`[urat în Municipiul
Hunedoara [i a fost câ[tigat` de
catre echipajul hunedorean format din Banciu Silvia Delia [i
Muntean Daniela pe VW Golf
GTI. Proba special` a fost r`spl`tit` cu Cupa Primarului Hunedoara care a fost înmânat`
echipajului câ[tig`tor, evident,
de c`tre Primarul Ora[ului Hunedoara, dl. Ovidiu Hada.
Ultima prob` special` a
concursului s-a desf`[urat în
sta]iunea Geoagiu B`i, unde a
avut loc [i festivitatea de premiere a Raliului. Proba a fost
una de îndemânare cu adev`rat
special`, deoarece echipajele au
aflat detalii despre aceasta doar
în momentul sosirii în Geoagiu
B`i. {i aceast` prob`, ca [i prima, a fost c`[tigat` tot de catre
echipajul Manuela Radoslavova
(Bulgaria) [i Apostol Lumini]a
(Giurgiu) cu micu]ul Fiat 500,
fiind premiate de c`tre dl. Simion Maris, Primarul din Geoagiu B`i.
Dup` încheierea probelor speciale s-a organizat [i tradi]ionalul
concurs de frumuse]e Miss
Raliul Frumusetii, concurs în
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care competitoarele au fost
nevoite sa treac` prin mai multe
probe [i runde de departajare,
deoarece a fost extrem de greu
s` fie aleas` o câ[tig`toare. În
final a fost aleas` Miss Raliul Fru-

muse]ii 2011, frumoasa reprezentant` a gazdelor, Alexandra
Olari din Deva.

Câ[tig`toarele Raliului
Frumuse]ii 2011
pe clase de concurs:
Clasa pân` la 1600 cmc:
1. Manuela Radoslavova /
Apostol Luminita – Fiat 500;
2. Lengre Claudia / Laz`r
Delia – Ford Ka;
3. Teodora Rumenova /
Zdravka Ivanova – Citroen Saxo.
Clasa peste 1600 cmc:
1. Banciu Silvia Delia / Muntean Daniele – VW Golf V GTI;
2. Pop Daliola / Vesa Geanina

– Skoda Octavia;
3. Cri[an Cosmina / Gal Reka
– Land Rover.
Raliului Frumuse]ii 2011 a
fost câ[tigat de echipajul
bulgaro-român format din
[i
Manuela
Radoslavova
Apostol Lumini]a .
Au mai fost acordate [i o serie
de premii speciale:
 Cel mai bun copilot –
Agathe Cristina Rudeanu –
Bucure[ti;
 Cea mai cochet` ma[ina –
Ford KA având ca pilot pe
Claudia Lengre - Deva;
 Cea mai artistic` ma[in` –
Hyundai i30 condus de timi[oreanca Delia Milicin;
 Premiul special de consolare – echipajul const`n]ean
Valerica G`van – Violeta Covaci
– Daewoo Matiz.
Florin JUMUG~ 

turism

prin ACR

ACR PREZENT
LA TÂRGUL
NA}IONAL
DE TURISM
ALBA-IULIA,
EDI}IA 2011
În perioada 2-4 septembrie 2011, Automobil
Clubul Roman a fost prezent, printr-un stand
expozi]ional propriu, la Târgul Na]ional de Turism
Rural, Ecologic [i Cultural organizat de Consiliul
Jude]ean Alba [i ANTREC, edi]ia 2011. Aflat la cea
de-a 7-a edi]ie, Târgul din acest an a fost g`zduit,
[i de aceast` dat`, de cunoscuta sta]iune turistic`
Albac, care [i-a câ[tigat prestigiul unui brand
na]ional [i interna]ional de renume.
Onorând invita]ia Pre[edintelui Consiliului
Jude]ean Alba [i conducerii ANTREC, Automobil
Clubul Român s-a impus, în rândul zecilor de turoperatori prezen]i, în zona istoric` [i turistic` Albac,
printr-o tematic` turistic` proprie [i excelent
personalizat`. Standul ACR a expus prin imagini,
date [i informa]ii problematica ampl` a Campaniei
Mondiale ini]iat` de Federa]ia Interna]ional` a
Automobilului [i sus]inut` în România de Automobil Clubul Român, campanie intitulat` sugestiv
„S` FACEM AUTOMOBILELE ECOLOGICE”. Ca o
coinciden]` fericit`, lansarea acestei campanii
mondiale a avut loc, în urm` cu câteva luni, în
Marea Cetate a Unirii din Alba Iulia, sub patronajul

ACR [i Pre[edintelui Consiliului Jude]ean Alba.
Este, deci, de natura eviden]ei, c` marile idei [i
paradigme ale mi[c`rii interna]ionale în domeniul
ecologic î[i g`sesc, la Alba Iulia, aceast` cetate a
înf`ptuirii idealurilor de unitate na]ional` [i
libertate de cuget [i sim]ire româneasc`, o întruchipare [i în promovarea conceptelor ecologice, de
salvare a Terrei de pericolul înc`lzirii globale [i
polu`rii mediului.

La standul ACR au fost prezentate [i sus]inute
comandamentele turistice ale Automobil Clubului
Roman, personalizate într-o baz` proprie divers` [i
modern` destinat` membrilor Asocia]iei. De un
interes aparte s-au bucurat flota nautic` de turism
ACR din Delta Dun`rii, baza turistic` montan` ACR
Nehoiu din zona lacului Hidrocentralei Siriu, noua
loca]ie turistic` ACR din sta]iunea celor 35 de
izvoare de s`n`tate, Ol`ne[ti, baza ACR destinat`
turismului cultural din Alba Iulia, precum [i Motelul
ACR Arad, cu destina]ie specific` zonelor de
frontier`.
Cornel GHERMAN 
[eful Filialei jude]ene ACR Alba
17

membrii ACR

U!
NO

principalul capital uman

AVANTAJE {I FACILIT~}I
PENTRU MEMBRII ACR

1. Începând cu luna august,
Automobil Clubul Român a încheiat un Contract de Colaborare cu prestigioasa firm` New
Kopel Group, care vine în beneficiul membrilor ACR. Acest
concept nou [i integrat de ser-

vicii, avantaje [i facilit`]i poart`
denumirea de ONE STOP AUTO
CENTER.
Oferta pentru membri ACR se
prezint` pe trei dimensiuni [i
anume: achizi]ie Opel [i Suzuki,
service auto [i rent-a-car. Con-

di]ia special` este ca beneficiarul s` aib` calitatea de membru
ACR. Mai jos este prezentat`
oferta pentru membri ACR.
2. Dac` tot vine sezonul rece
[i, dup` cum bine [tim, se
apropie [i termenul limit` pentru echiparea autovehiculelor cu
cauciucuri de iarn` sau all-

season. De aceea ne-am gândit
s` oferim membrilor ACR un
serviciu la indemân` [i foarte
convenabil. Printr-un parteneriat
Automobil Clubul Român – Auto
Soft, membrii ACR au posibilitatea achizi]ion`rii de anvelope
[i jante auto cu o reducere de
pre] de 15%. Deplasându-v`
direct la colaboratorii no[tri de
la Auto Soft, sau dac` nu sunte]i
din Bucure[ti, adresându-v` la
e-mail organizare@acr.ro,
ave]i posibilitatea de a alege din
zecile de m`rci de anvelope de
care ave]i nevoie, precum [i de
jantele potrivite pentru automobilul dumneavoastr`.
Pe lâng` aceste servicii de
excep]ie, oferite în exclusivitate
pentru membrii ACR, v` reamintim [i de parteneriatele încheiate
cu Caranda, unde se pot
achizi]iona acumulatori auto cu
10% reducere, [i cu Bosch Service, unde se acord` o reducere
de 10% la piese [i manoper`, etc.
Florin JUMUG~ 

www.acr.ro
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colec]ia ACR

a automobilelor de epoc`

DACIA
1100,
43
DE ANI
DE
ISTORIE
În luna august s-au
împlinit 43 de ani de
la producerea primului autoturism în
România. Acesta este
un model Dacia 1100
care i-a fost f`cut
cadou fostului pre[edinte al României cu
ocazia
inaugur`rii
Uzinei Auto Pite[ti.
Autoturismul se afl`
acum în colec]ia de autovehicule istorice a
Automobil Clubului Român, acesta fiind
achizi]ionat prin licita]ie public` de c`tre ACR în
anul 1999 de la Regia Autonom` Administra]ia
Patrimoniului Protocolului de Stat. De altfel,
primul autoturism Dacia are [i o plachet`
comemorativ` din bronz cu urm`torul mesaj:
Primul autoturism de serie fabricat în RSR.
Muncitorii, inginerii [i tehnicienii con -

structori de ma[ini, v` aduc dumneavoastr`
tovar`[e Nicolae Ceau[escu prinosul de
recuno[tin]` pentru ini]ierea produc]iei de
autoturisme în Romania [i pentru grija
permanent` ce o purta]i dezvolt`rii in dustriei noastre socialiste.
Modelul Dacia 1100 a fost produs între anii
1968 – 1971 în circa 40.000 de exemplare. Acesta
era un model aproape identic cu Renault 8, o
berlin` cu trac]iune [i motor
pe spate. Motorul acesteia
dezvolt` o putere de 46 CP [i
poate atinge viteza de 135
km/h. Masa proprie a modelului 1100 este de 760 kg.
În ultimii ani, colec]ia automobilelor de epoc` a Automobil Clubului Român s-a
îmbog`]it considerabil prin
numeroase achizi]ii cu valoare istoric`, aflate în stare
excep]ional`, printre vedetele acesteia situându-se [i
Ford Corsair, Renault 10M,
Volga GAZ 24, Lada 1500,
Dacia 1300, etc.
Alexandru VASILE 
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PROFILURI ESEN}IALE
Deschidem, acum, o nou` rubric` în Revista „Autoturism”
intitulat` sugestiv „PROFILURI ESEN}IALE” pentru a prezenta
cititorilor salaria]ii din filiale care s-au personalizat puternic în Automobil Clubul Român, prin faptele lor. Adic` ELITELE ACR. Debut`m cu
dou` dintre aceste elite, din rândul mecanicilor-depanatori, care cutreier` [oselele ]`rii [i ale Europei, la dispozi]ia membrilor ACR [i ai
cluburilor automobilistice partenere din str`in`tate. Ei înnobileaz`
capitalul uman al ACR.

COSTIC~ VI{AN, DE UN
SFERT DE SECOL LA
ASISTEN}A RUTIER~ ACR
Dac` î]i propui s` scrii o istorie a asisten]ei
tehnice rutiere a Automobil Clubului Român nu
po]i s` faci abstrac]ie de câteva nume de rezonan]`, care au sfin]it acest domeniu, ca s` folosim
acest cuvânt de elegan]` profesional`. Unul din
ace[ti meseria[i este Costic` VI{AN, de la Filiala
ACR Arge[. El o spune, f`r` fals` modestie:
„împlinesc 26 de ani la volanul ma[inii de asisten]` a ACR-ului”. El nu are nevoie de harta rutier`
a României, o viseaz`, o [tie ca-n palm`, traseele
bune, scurt`turile, comunic` cu „tiri[tii” pe undele
lor speciale despre blocajele care trebuie evitate.
Dar câte nu-]i poveste[te Costic`; câte în lun` [i în
stele; cunoa[te, dup` câteva vorbe schimbate,
psihologia membrului ACR, nu doar dup` marca
ma[inii tras` pe dreapta, pe care trebuie s-o pun`
în mi[care, ci mai ales dup` caracterul
proprietarului „pus în situa]ie”, zice el. Oricum ar fi
membrul ACR, acesta
trebuie respectat, el face
parte din familia noastr`,
a ACR-ului. „Dac` îi
transpor]i ma[ina pe
platforma auto, pân` la
locul cerut, ore întregi, îl
invi]i [i la o cafea, sau
chiar la o gustare, la una
din sta]iile de benzin`,
dac` îl sim]i f`r` bani, c`
nu dai faliment. Dar f`r`
alcool. Nu mai ]in minte
de când n-am mai dus
un pahar de vin la gur`.
24 din 24 de ore sunt
gata s` m` urc la volan,
dac` m` sun` de la Centrala de Alarm`. M` odihnesc din mers. Chiar
[i când sunt la un eve20

niment mai special, în familie, nu pun alcool pe
limb`. Deja prietenii m` [tiu [i nu insist`…”. Iat` o
profesiune de credin]` excelent`!
Costic` Vi[an are un fel tumultuos de a vorbi.
Vorbele lui ]â[nesc, sacadat, cu decibeli pe m`sur`. Vrea s` fie sigur c` l-ai priceput [i nu te
gânde[ti aiurea. Nu face economie de cuvinte
când vrea s` te conving` de gândurile lui. Dar mai
are o calitate: e sincer, nu umbl` cu dedesubturi,
î[i face cu pasiune meseria, iar ACR-ul este totul
pentru el, este via]a lui profesional`, iat`, de peste
un sfert de secol.
În luna aprilie 2011, Costic` Vi[an a tr`it o mare
bucurie [i satisfac]ie. A fost „cinstit” (este expresia
lui) cu o nou` platform` auto, marca IVECO Daily,
din seria celor 15 auto-platforme noi, cu care a fost
îmbog`]it` flota de asisten]` rutier` a ACR. Autoplatforma IVECO Daily este o vedet` pe autostrada
Bucure[ti-Pite[ti, unde Costic` Vi[an patruleaz`
pentru a scoate din impas membrii ACR, urmând
s` ia în piept [oselele ]`rii pentru a transporta
autoturismele imobilizate la destina]ia solicitat`. În
26 de ani multe mii de membri ACR sau ai cluburilor partenere din str`in`tate a salvat de la ne-

caz Costic` Vi[an. A dep`[it meridianul P`mântului
în kilometrii str`b`tu]i.

PETRIC~ MARIAN LA …
20 DE ANI
Nu constituie o noutate c` un nume se poate
bucura în polaritatea valorilor morale, profesionale
sau de alt` factur` numai dac` are [i un renume.
Petric` Marian, mecanic-depanator la Filiala
jude]ean` ACR Constan]a, se bucur` de renumele
unui tehnician auto de marc`, în cele peste dou`
decenii b`tute pe muchie de când lucreaz` la
Sta]ia de Asisten]` Tehnic` a acestei filiale. Este
cunoscut [i recunoscut, în metropola litoralului
românesc, ca „Petric` de la ACR”.
Dac` numele îl dobânde[ti printr-o filia]ie
independent` de voin]a personal`, în schimb
„renumele” ]i-l dobânde[ti printr-o voca]ie aleas`,

cultivat` de-a lungul timpului, prin efort, pasiune [i
sacrificii, care te personalizeaz` într-un domeniu
sau altul. Petric` Marian [i-a dedicat jum`tate din
cei 43 de ani de via]` unei profesiuni de credin]`,
de mecanic în ampla sa vastitate de abilit`]i, în
marea familie a Automobil Clubului Român, iar,
aici pe litoral, îndeosebi în anotimpurile estivale,
experien]ele sale profesionale au „pus la punct” o

sumedenie de defec]iuni auto, de la ma[ini „clasice”, pân` la „ma[ini de ma[ini”, cum se exprim`
el adeseori. Iar Constan]a, cu cele peste 150.000
de autovehicule ale sale, i-au creat tot timpul
frontul de lucru [i dup` sezonul estival.
Petric` Marian este st`pânit de o concep]ie original`, care îl personalizeaz` puternic printre mul]i
din breasla lui de la ACR, pe care o exprim` simplu
„ca bun`-ziua”: voca]ia pentru „lucru bine f`cut”.
Ani de zile a lucrat pe o platform` Renault B110.
Niciodat` nu a solicitat bani pentru între]inerea
camionului de depanare sau remorcare autoturisme „trase pe dreapta”, sau pentru echipamentele
specifice acestei activit`]i de asisten]` rutier`. Nu a
cerut decât bani de motorin` sau lubrefian]i. „O
ma[in` bine între]inut` are o tinere]e f`r` b`trâne]e”, spune el mereu. Eventualele repara]ii le-a
f`cut din mers, f`r` timpi „mor]i”, fiind mereu preg`tit pentru interven]iile solicitate de membrii ACR
sau ai cluburilor partenere din str`in`tate. În urm`
cu câteva luni autoplatforma lui a fost
redistribuit` altei filiale
ACR, fiindu-i repartizat`,
în virtutea performan]elor ob]inute ani de-a
rândul, o auto-platform`
noua IVECO Daily, din
seria noilor achizi]ii ale
ACR. „o ma[in` vedet`,
întoarce lumea capul
dup` mine când trec pe
[osea cu un automobil
transportat pe noua platform`”, mi-a m`rturisit
Petric` Marian. „Când fac
câte un transport la o
distan]` mare, în România, sau într-o ]ar`
vecin`, dorm noaptea în
cabin`, f`r` s` apelez la
hotel, fiind lini[tit c` nu
se poate atinge nimeni
de ma[ina mea”, [i-a continuat el gândurile.
Acum, la 20 de ani de via]` în ACR, în acest fel,
atât de performant, gânde[te Petric` Marian, adic`
„Petric` de la ACR”. Automobil Clubul Român nu
este doar o asocia]ie a automobili[tilor, ci [i o
familie care formeaz` [i caractere.
Ilie GABRA 

21

nout`]i

auto

SALONUL AUTO – FRANKFURT
2011
Cea de-a 64 edi]ie a
prestigiosului salon auto de la
Frankfurt, ce are loc în perioada
15 – 25 septembrie 2011, se va
desf`[ura sub sloganul „Future
comes as standard“ (Viitorul
este o dotare standard), accentul fiind pus pe tehnologiile
inovatoare foarte pu]in poluante. În cadrul salonului va avea
loc [i un Congres al Mobilit`]ii
Electrice, care are ca scop
adaptarea tehnologiilor electrice
la ma[ina viitorului.
Vor fi lansate nu mai pu]in de
40 de autoturisme, dintre care
cele mai multe cu motoare hibride sau chiar complet electrice. Atrag, în mod deosebit,
aten]ie modelele produse de
Porsche, BMW, Ferrari, Ford,
Opel, Daimler [i Volkswagen.
BMW a preg`tit nu mai pu]in
de patru premiere interna]ionale, respectiv noul M5, noua
Seria 1 [i conceptele electrice i3
[i i8.
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Opel se va duce la Frankfurt
cu patru premiere, unde va
prezenta noul coupe compact
Astra GTC, Zafira Tourer, urm`toarea genera]ie a furgonului
Combo compact, dar [i un
concept electric cu dou` locuri.
Acesta din urm` are autonomie
de 100 kilometri [i poate atinge
120 kilometri pe or`.

În acest an, cea mai important` premier` a americanilor
este un concept coupe, prototipul viitorului model de serie
Ford Evos. De asemenea, Ford
va prezenta dou` noi modele
Focus [i Fiesta, cu tehnologii de
economisire a carburantului [i
un consum mediu de 3,3-3,4
litri de carburant la suta de
kilometri. Ford mai
aduce la Frankfurt o
nou` versiune Focus
cu motor de un litru,
EcoBoost, propulsor
care va intra în produc]ie [i la uzina de la
Craiova.
Porsche se prezint` la Frankfurt cu
noua genera]ie a modelului 911, versiunile
Carrera [i Carrera S,
care vor fi disponibile
în România din luna
decembrie cu pre]uri
de la 97.560 euro cu
TVA. Noul model 911
Carrera cu motor de
3,4 litri dezvolt` 350
cai putere [i consum`
8,2 litri de combustibil

la suta de kilometri, iar Carrera
S, cu motor de 3,8 litri [i 400 cai
putere, are un consum de 8,7
litri la suta de kilometri.
Constructorul francez Renault
a preg`tit o mul]ime de surprize
pentru Salonul Auto de la Frankfurt. Cea mai important` premier` a constructorului din Hexagon este noul concept Frendzy, prototip ce îmbin` latura
familist` cu cea a unui vehicul
utilitar plin de gadget-uri.
La standul Dacia de la Salonul
Auto de la Frankfurt vizitatorii
pot vedea Duster-ul No Limit de
850 CP ce a participat cu succes
la Pikes Peak International Hill
Climb 2011 [i un Duster echipat [i preg`tit pentru interven]ii
la stingerea incendiilor. De abia
în 2012, Dacia va introduce trei
noi produse: un nou vehicul de
familie (a doua genera]ie Logan), un monovolum (Popster)
[i un van de clas` mic` (bazat
pe Popster), care, îns`, nu vor fi
prezentate la salon.
Florin JUMUG~ 
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