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



33

ed i to r ia lau to tu r i sm

Constituie o axiom`, validat` tot mai mult
de-a lungul istoriei, c` orice construc]ie a unui
sistem social dintr-o ]ar` nu poate exclude
componenta democra]iei, fie politice, fie eco-
nomice, fie culturale, fie ecleziastice, sau un alt
subsistem al existen]ei umane în accep]iunea
sa antologic`. 

Din totdeauna în istorie, sistemul de valori a
definit natura unei societ`]i între cele dou` ex-
treme ale sale: dictatoriale sau democratice.

{i în aceast` ordine de idei nu-i necesar s`
apel`m la conceptele teoretice [i practice ale
lui Platon, sau la conceptele stipulate în Con-
stitu]ia Uniunii Europene, pentru a dimensiona,
în timpuri istorice atât de diferite, adev`rurile [i
drepturile care trebuiau s` guverneze un regim
democratic la care am aspirat pân` acum [i la
care aspir`m în viitor. 

Este suficient s` recitim Constitu]ia României,
ca Lege Fundamental` emanat` în conformi-
tate cu orizonturile progresului revolu]ionar din
decembrie 1989.

Ast`zi, la orizontul 2010, ca s` ne exprim`m
semantic la fel, dup` dou` decenii de recon-
struc]ie a României, dup` modelele de cultur`
[i civiliza]ie cele mai avansate ale lumii [i, deo-
potriv`, dup` viziunea mondialist` inerent` în
prezent, asist`m la o neîncredere general` a
popula]iei, la nivelul tuturor genera]iilor care o
stratific`, în planul valorilor societ`]ii române[ti
de ast`zi. 

Atât sistemul de valori statuat în Constitu]ia
Uniunii Europene, cât [i sistemul de valori sta-
tuat în Constitu]ia României sunt reduse la ni-
velurile aspira]iilor [i nu se reg`sesc, în mod
efectiv, în via]a noastr` cotidian`.

Ca s` m` ridic la nivel de argumente, m` re-
zum la numai dou` dimensiuni ale valorilor
care ne guverneaz`. Primul argument: în multe

situa]ii prevederile unor LEGI sunt anulate, sau
redefinite, prin ORDINE emise de structurile de
execu]ie guvernamentale, diminuându-se, prin-
tr-un exerci]iu nihilist, constitu]ionalitatea lor.

Chiar [i unele ac]iuni în justi]ie privind
neconstitu]ionalitatea unor ordine sau dispozi]ii
guvernamentale sunt tergiversate în direc]ia
„calendelor grece[ti”. 

A devenit, ast`zi, curent` sintagma „Ordinul
bate Legea”. 

Iar al doilea argument vizeaz` ignorarea,
pân` la anulare, a locului [i rolului Societ`]ii Ci-
vile în mecanismul adopt`rii actelor normative,
al guvern`rii în general. 

Societatea Civil` este pus` doar în „ecua]ia
obliga]iilor” [i total exclus` din „ecua]ia drep-
turilor” în sistemul de guvern`mânt. 

Societatea Civil` este, tot mai mult, substi-
tuit` de sistemul tripartit al Comisiilor de Dialog
Social, structurate, atât la nivel central, cât [i
teritorial, prin vechile metehne balcanice ale
traficului de influen]`, ca diferen]` specific` a
ceea ce se cheam`, de secole, fenomenul
corup]iei. 

Mitologia proprie a guvern`rii sociale prin de-
mocra]ie a fost înlocuit` de o mitologie a super-
starurilor politice, ineficiente, edificate pe nisi-
purile mi[c`toare ale unei tranzi]ii eterne [i
neperformante.

Mitul lui Sisif, din antologia marilor metafore,
potrivit c`ruia „bolovanul” ridicat în timpul zilei
pe vârful muntelui se rostogole[te noaptea,
mereu, mereu, la baza muntelui, continu` s`
defineasc` societatea româneasc` de ast`zi,
adic`, expresia unei munci zadarnice.

Iar Societatea Civil` se afl` [i ea, mereu, me-
reu, în fa]a nihilismului. 

CCoonnssttaannttiinn  NNIICCUULLEESSCCUUCCoonnssttaannttiinn  NNIICCUULLEESSCCUU
PPrree[[eeddiinntteePPrree[[eeddiinnttee

SOCIETATEA CIVIL~ 
ÎN FA}A NIHILISMULUI
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Deseori mi se adreseaz` aceast` întrebare, care con]ine un
automatism de limbaj, departe de a fi „de lemn“, cum poate fi
etichetat. 

Este o formul` aproape universal`, pe mapamond, „de
trecere”, de a „intra în vorb`”, înainte de a spune ce vrea
personajul în cauz`.

{i atunci, ]i se aprinde, de regul`, „becul” unui interes firesc
fa]` de interlocutor, pe care ]i-l aminte[ti vag, dintr-un episod
al vie]ii cotidiene, sau îl cuno[ti bine, îns` dev`lm`[ia vremii l-a
f`cut s` uite de tine, s` te scoat` din memoria „interesului”,
care, orice am zice, poart` mai tot timpul „fesul”. 

Niciodat` nu m-au surprins astfel de dialoguri cu oameni
care caut` solu]ii temeinice la probleme pe termen scurt.

Nici nu po]i fi oficios în r`spunsuri, iar stereotipurile în cu-
vinte nu-[i au rostul. 

Ce mai face ACR-ul? 
Î[i men]ine tradi]ia de 106 ani. 
Scoate pe membrii s`i din necaz, când ajung în [an] cu au-

tomobilul, când sunt accidenta]i pe [osea, la orice or`; le face
I.T.P.-ul; le face asigurarea de via]`, de cas` sau RCA-ul; îi ajut`
când trebuie s`-[i recupereze daunele; le d` Permis Inter-
na]ional de Conducere sau le asigur` servicii rutiere, prin clu-
burile partenere, când se deplaseaz` în str`in`tate. „Ce mai,
doar le [ti]i, de când era]i membru ACR – arunc eu vorba”. 

De regul`, personajul pune punctul pe „i“, în acest moment
al conversa]iei: „Tocmai vreau [i eu s` redevin membru, c`ci
de câ]iva ani, luat cu treburile, am neglijat. Acum sunt într-o în-
curc`tur` [i, cred, ACR-ul m` poate ajuta”.

Uneori, v` m`rturisesc, fac eforturi s`-mi p`strez calmul [i
s`-mi m`sor cuvintele, în fa]a unor întreb`ri mai incitante.
„Este chiar a[a, cum scrie]i în comunicatul de pres` al ACR-
ului, în ceea ce prive[te respectul fa]` de lege?”. „Chiar a[a [i
ne-am ab]inut s` spunem totul” – m` înfierbânt eu, încercând
s` nu lungesc vorba, protejându-mi cordul. 

S` spun c` ACR-ul, ca [i alte institu]ii neguvernamentale, nu
este scutit de metehnele anul`rii tradi]iilor de decenii, pentru
interese meschine, de conjunctur`, a[a cum se încearc`, de
pild`, anularea unor servicii specifice pentru membri, men-
]inute cu succes timp de un secol, indiferent de regimul politic
al ]`rii? 

S` spun c`, la Transporturi, în 2010, s-a anulat o lege printr-
un ordin al ministrului, iar acest act neconstitu]ional nu este,
pân` la ora actual`, sanc]ionat de justi]ie, ca urmare a unui
lan] al traficului de influen]`? 

S` spun c` unele grupuri de interese, uneori de tip mafiot,
dicteaz` în paliere importante ale economiei, cu repercusiuni
[i asupra limit`rii libert`]ii de mi[care cu automobilul? 

S` spun c` organiza]iile Societ`]ii Civile sunt luate în seam`
nu dup` valoarea lor de reprezentativitate [i de tradi]ie în
spectrul democra]iei sociale, ci dup` criteriul clientelismului
politic al ciclului electoral? 

Îns` nu pot s` nu-mi exprim, de fiecare dat`, credin]a c`,
pân` la „urma urmei” va prinde via]` principiul statuat în
Constitu]ie c` nimeni nu poate fi mai presus de lege.

Sunt, mai nou, frecvent întrebat: „Ce face]i cu criza?” 
Ce s` spun, decât ceea ce simt. 
Via]a asocia]iei merge înainte, luând în piept greut`]ile [i

men]inând ritmul cotidian firesc. 
Membrii ACR fideli nu abandoneaz` [i „]in aproape“. 

Constat`m un fenomen în primul an de criz`: a crescut
semnificativ num`rul membrilor ACR noi, ca urmare a
avantajelor [i facilit`]ilor oferite, în premier`, începând cu
2009. 

Prin protocolul special cu dealerii Opel [i Chevrolet,
membrii ACR pot achizi]iona aceste m`rci de autoturisme cu
discounturi semnificative; ace[tia î[i pot procura cu un dis-
count de 10% orice baterie din gama larg` „Caranda”, baterii
sigilate, reînc`rcabile, sta]ionare, de trac]iune [i de mo-
tociclete; î[i pot achizi]iona toat` gama de echipamente marca
„Vesta Investment”: triunghi [i vest` reflectorizant`, trus` me-
dical` etc., cu discount între 10-20%; în sistemul de par-
teneriat al ACR, membrii asocia]iei pot beneficia de reduceri la
manoper`, de servicii auto, în sta]ii de profil [i reprezentan]e,
în toate zonele ]`rii. 

De asemenea, punem la dispozi]ia lor toate tipurile de ser-
vicii turistice, interne [i interna]ionale, cu reduceri sem-
nificative de tarife. 

{i pachetul de discounturi, promovat în 2010 pentru mem-
brii asocia]iei, poate fi [i mai mult detaliat, în acest context,
îns` prin accesarea paginii de internet a ACR el poate fi aflat [i
utilizat în interes propriu. 

Este evident c` prin sistemul vast de discounturi, membrii
ACR î[i diminueaz` substan]ial pierderile prin consecin]ele cri-
zei în domeniul auto [i turistic.

Nu m-a surprins nici întrebarea ce mi s-a adresat de un
veteran al automobilismului sportiv „Ce mai face ACR-ul în
sportul cu motor?”. 

S` concretiz`m prin câteva linii de ac]iune: Campionatul
na]ional de karting al ACR se afl` pe calendar, inclusiv în ceea
ce prive[te participarea la etapele Campionatului Zonei Eu-
ropei de Sud-Est, edi]ia 2010, unde sportivii români au ocupat,
de fiecare dat`, pozi]ii pe podium. 

Campionatul na]ional la VTM î[i va respecta calendarul pe
2010, în pofida greut`]ilor impuse de criza financiar`. 

Este în plin` desf`[urare Campionatul de Raliuri Banatul, în
organizarea Comisiei Sportive a Filialei Jude]ene ACR Timi[. 

În luna mai 2010 s-a derulat edi]ia a XIV-a a „Raliului Fru-
muse]ii”, competi]ie na]ional` destinat` automobilismului
feminin, care, în ultimele edi]ii, s-a transformat într-o competi]ie
interna]ional`, în organizarea Filialei ACR Hunedoara. 

În profil teritorial, se desf`[oar` competi]ii auto tehnico-
aplicative cu edi]ii anuale. 

Este, de asemenea, de remarcat interesul tot mai larg
pentru organizarea de activit`]i cu automobile istorice sub
auspiciile ACR: în prim`vara lui 2010 a avut loc „Bucharest
Classic Car Show”, la World Trade Plaza din Bucure[ti, în
organizarea Clubului Vehiculelor de Epoc` [i a Automobil Clu-
bului Român. Nu este lipsit` interes, în acest context, [i seria
de ac]iuni comune organizate de Automobil Clubul Român [i
Asocia]ia Motocicli[tilor din România pe linia promov`rii
valorilor civiliza]iei rutiere. 

Chiar în prezent, se afl` în derulare, în premier` pentru ]ara
noastr`, Expedi]ia „EuroAsia Tour TransSiberia 2010”, în
perioada 22 iulie – 20 septembrie, pe un traseu de peste
30.000 de km., cu scopul promov`rii unui mesaj al au-
tomobili[tilor [i motocicli[tilor din România de respect [i spri-
jin reciproc în traficul rutier de pretutindeni.

Dintr-o elegan]` a conversa]iei, nu pot da sfaturi nepo-
liticoase acum când, în toat` lumea, de la copii la persoanele
de vârsta a treia, se comunic` prin internet. 

La toate aceste interpel`ri sunt date r`spunsuri pe pagina
de internet a ACR-ului, care a fost accesat` în ultimul an, într-
o medie lunar` de 40.000 de persoane.

II ll ii ee   II ll ii ee   GG AA BB RR AA   GG AA BB RR AA   

Vis-a-vis de \ntrebarea 
„Ce mai face ACR-ul”
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Asist`m, în ultimii ani, la un reviriment care încânt`
pe orice om, care se apleac` cu emo]ie, recuno[tin]` [i
c`ldur` sufleteasc` asupra unui destin istoric: fie artele
plastice, de crea]ie literar`, arhitectural` sau tehnolo-
gic`, fie asupra unor personalit`]i care [i-au pus pe-
cetea pe cursul unor evenimente cardinale pentru pro-
gresul socio-uman. 

Acest reviriment se refer` la reîntoarcerea spre cu-
noa[terea [i reevaluarea faptului istoric, de cultur` [i
civiliza]ie.

În marele univers al automobilismului pasul nu se
bate nici aici pe loc. 

În lumea modern` [i, desigur, în România, aducerea
în actualitate a unor m`rci de renume, care au f`cut
glorie în afirmarea libert`]ii de mi[care a
omului vremii, a devenit un fapt pe deplin
apreciat. {i poate nu gre[im afirmând c`
unul din cele mai relevante [i apreciate
evenimente ale automobilismului de fac-
tur` istoric` s-a consumat în zilele de 10 –
13 iunie la World Trade Plaza din Bucu-
re[ti, prin organizarea CCllaassssiicc  CCaarr  SShhooww,
din ini]iativa Clubului Vehiculelor de Epo-
c`, a pre[edintelui s`u Nicu Apostol [i cu
contribu]ia Automobil Clubului Român.

Dac` în primul week-end din luna iunie, bucure[tenii
au beneficiat de un eveniment ce emana testosteron
prin to]i porii, în cel de-al doilea week-end au avut
parte de o expozi]ie a ma[inilor clasice din România,
aflate fie în colec]iile private ale unor pasiona]i de
automobile de epoc`, fie în cele ale unor organiza]ii
care [i-au dedicat activitatea p`str`rii vechilor tradi]ii
automobilistice.

Astfel, complexul expozi]ional World Trade Plaza din
Bucure[ti a g`zduit cu generozitate peste 70 de ma[ini
de epoc` dintre care unele construite în urm` cu
aproape o sut` de ani. 

Cu aceast` ocazie, firma Opel a aniversat 111 ani de
când a produs primul s`u automobil în anul 1899, chiar

dac` s-a înfiin]at cu 37 de ani
înainte. 

Automobil Clubul Român a
fost prezent printr-o ampl` expu-
nere a colec]iei sale de automobile
istorice. 

În colec]ia ACR se reg`sesc,
printre altele, prima Dacia 1100 ie-
[it` de pe por]ile fabricii în 1968,
exemplar care a apar]inut lui Ni-
colae Ceau[escu [i care a fost achi-

zi]ionat, în urma unei lici-
ta]ii publice, în 1997. 
De asemenea, se mai re-

g`sesc un Ford Corsair din
1964, o Volga Gaz 24 din
1971, un Renault 10 M din
1966, o Lada 1500 din
1978 etc. 

În prezen]a unui nu-
meros public, într-un fel
specializat pe „gustarea”
faptelor de cultur` [i ci-
viliza]ie, Pre[edintelui Au-
tomobil Clubului Român,
domnul Constantin Nic-
ulescu, i-a revenit, la invi-
ta]ia organizatorilor, pl`-
cuta misiune de a ina-
ugura Bucharest Classic
Car Show, prin t`ierea
panglicii tricolore tradi-
]ionale, urmat` de un

Un 
eveniment 
memorabi l :

„Bucharest „Bucharest 
Classic Car Show”Classic Car Show”
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eveniment auto

discurs care a tr`dat vasta sa cultur` automobilistic` [i
cunoa[terea valorilor de civiliza]ie care au dat for]`
„copilului minune”, cum era numit la geneza sa auto-
mobilul, timp de peste un secol.

Expozan]ii care [i-au prezentat colec]iile la acest
show de epoc` sunt, a[a cum se autointituleaz`, prin[i
de „microbul” ma[inilor vechi. 

Ace[tia au dedicat ani mul]i de trud` [i sacrificii
pentru a readuce la via]` bijuteriile pe patru ro]i care ne
încânt` [i ast`zi ochii pe [osele, încercând astfel s`
p`streze vie flac`ra pionieratului automobilistic.

{{eerrbbaann  FF lloorr iinn  CCIIUURRTTIINN{{eerrbbaann  FF lloorr iinn  CCIIUURRTTIINN �
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educa]ie rutier`

Recent am participat la o întâlnire organizat` de Po-
li]ia Rutier` ce avea drept subiect de dezbatere pro-
blematica num`rului din ce în ce mai mare de mor]i în
rândul conduc`torilor de motociclete [i scutere. 

Al`turi de reprezentan]i ai motocicli[tilor din întrea-
ga ]ar`, inclusiv de la Asocia]ia Motocicli[tilor din Ro-
mânia, [i de la Automobil Clubul Român, am încercat,
cu to]ii, s` identific`m motivele cre[terii alarmante a
num`rului de mor]i [i de r`ni]i grav dintre cei care cir-
cul` pe dou` ro]i.

Fiecare [i-a sus]inut punctul de vedere cu argumente
puternice, atât în ceea ce-i prive[te
pe motocicli[ti, automobili[ti, dar [i
pe poli]i[ti, care încearc` s`-[i
adapteze r`spunsurile la noile reali-
t`]i de pe drumurile noastre, care
numai în 2009 au f`cut 789 de mor]i
în rândul motocicli[tilor, din 3123
accidente grave de circula]ie în care
au fost implica]i. 

Cu toate caren]ele legislative [i cu
problemele infrastructurii rutiere,
principalul motiv pentru care num`-
rul motocicli[tilor deceda]i pe [osele
a crescut este faptul c` foarte mul]i
dintre participan]ii la trafic nu au o
cultura a circula]iei rutiere europene,
nu au respect unii pentru al]ii. 

Bunul sim] care ar trebui s` ne c`-
l`uzeasc` în drumurile noastre ne
lipse[te cu des`vâr[ire. 

{i, de aici, pleac` totul: s` fim pri-
mii la semafor dep`[ind astfel toat`
coloana, s` mergem cu mult mai

repede decât viteza legal`, s` [ican`m colegii de
trafic, s` nu ne supunem reglement`rilor de orice
natur` [.a.m.d.

Motocicli[tii, scuteri[tii, bicicli[tii fac parte din
categoria participan]ilor la trafic care sunt mult
mai expu[i pericolelor decât automobili[tii, prin
simplul fapt c` nimic nu-i protejeaz`, decât casca
[i geaca special proiectate pentru ei. 

Dar de multe ori vedem motocicli[ti care cir-
cul` pe drumurile publice f`r` casc`, f`r` echipa-
mentul obligatoriu de protec]ie, [i care, nu de
pu]ine ori, î[i pun via]a în pericol strecurându-se
cu viteze foarte mari printre ma[inile din trafic. 

Exist` [i un revers al medaliei, anume faptul c`
unii automobili[ti îi [icaneaz` pe motocicli[ti în
trafic, nu le acord` prioritate sau pur [i simplu nu
sunt aten]i când schimb` direc]ia de mers. 

O motociclet` este mai mic` [i mai rapid` de-
cât un automobil, iar acest lucru trebuie con-
[tientizat de toat` lumea. Rolul acesteia este s`
te duc` mai repede la destina]ie, iar acest lucru
înseamn`, s` se strecoare cu pruden]` printre
ma[inile aflate fie în mers, fie în sta]ionare.

Neaten]ia în conducere [i starea proast` a in-
frastructurii rutiere reprezint` al]i factori de risc
care contribuie la cre[terea num`rului de mor]i
pe [osele în rândul motocicli[tilor. 

Comparând stabilitatea ma[inii cu cea a
motocicletei în situa]ia tranzit`rii unei por]iuni de
drum cu denivel`ri, este de natura eviden]ei c`

gradul mai mare de securitate este în favoarea ma[inii,
[tiut fiind faptul c`, de pild`, pentru o motociclet` un
[an], o groap`, sau o gur` de canal reprezint` elemente
care o pot face s`-[i piard` echilibrul într-o m`sur`
mult mai mare decât în cazul automobilelor. 

DDaann  PPOOPPEESSCCUU  DDaann  PPOOPPEESSCCUU  �
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În perioada 4 – 6 iunie 2010, în
cadrul Complexului Expozi]ional
„Romexpo”, s-a desf`[urat prima
edi]ie a târgului [i festivalului de-
dicat în exclusivitate b`rba]ilor:
„MENFEST 2010”.

Concursuri, adrenalin`, femei
frumoase [i mult` bere i-au întâm-
pinat pe miile de vizitatori în cele trei
zile de desf`[urare ale acestui târg,
singurul de acest gen din România. 

Demonstra]iile de arte mar]iale,
de drift [i burn-out, tir cu arcul,
skandenberg, sau concursurile de

tras camioane au f`cut deliciul pu-
blicului spectator care a participat
activ la toate tipurile de competi]ii,
încercând s` concureze de la egal la
egal pentru fiecare prob` în parte.

Cu aceast` ocazie s-a decis lotul
na]ional al t`ietorilor de lemne, cei
cinci b`ie]i care vor reprezenta Ro-
mânia la Campionatul Mondial „Stihl
Timbersports 2010” din Austria. 

Echipa noastr` î[i propune, la
prima participare interna]ional` de
acest gen, o clasare între primele 10
]`ri din lume, un proiect ambi]ios
dar realizabil.

A[a cum ne declar` [i organi-
zatorii, acest eveniment se dore[te a
fi o „platforma de entertainment”
pentru b`rba]i care, an de an de

acum înainte, va acoperi o palet`
foarte larg` de interese: gadgeturi,
auto-moto, tuning, DIY, gaming, îm-
br`c`minte [i înc`l]`minte, hobby.

Dar, cine oare crede c` „adev`ra]ii
b`rba]i” se pot manifesta doar
printre „t`ietorii de lemne” sau la
„artele mar]iale”! 

Participan]ii la Târgul „MENFEST
2010”, fie dintre cei programa]i s`-[i
etaleze for]a mu[chilor, fie dintre
spectatorii prezen]i, în num`r mare,
în toate cele trei zile, au putut asista
la manifestarea marilor virtu]i în

„strunirea” automobilelor pe un
perimetru destul de restrâns, în
spectacolul unic oferit de Drifting –
GT Drift Show [i de Clubul 4*4.

Automobil Clubul Român a fost
prezent printr-un stand specific
„ornamentat” cu flota auto de
asisten]` tehnic`, cu prezentarea
promo]iilor 2010 pentru membrii
ACR, turismul automobilistic, dis-
counturi la achizi]ionarea de auto-
mobile noi, biciclete, echipamente
auto [i multe alte surprize.

Gama vast` de servicii, avantaje [i
facilit`]i oferite membrilor ACR,
ridicate în anul 2010 la nivelul celor
mai avansate cluburi automobilistice
din Europa, ajutorul rutier acordat
pe arterele din România [i în str`-

in`tate prin cluburile de profil par-
tenere, au suscitat un deosebit in-
teres în rândul vizitatorilor standului
nostru. 

N-a fost lipsit de interes nici pen-
tru cei mai mici vizitatori, activit`]ile
specifice de karting organizate, ma-
[inile electrice pentru „prichindei” [i
de educa]ie rutier` pentru salvarea
vie]ii.

În premier`, cu prilejul târgului [i
festivalului „MENFEST 2010” au avut
[ansa de a accede \n ACR unii b`r-
ba]i „în devenire”, care au vizitat
standul clubului. 

În mod surprinz`tor, primul CCaarr--
nneett  ddee  MMeemmbbrruu  AACCRR  ssiimmppaattiizzaanntt a
fost acordat … unei feti]e de numai
doi ani, recent împlini]i. 

Ea se nume[te Sofia C`p`]ân` –
Gro[anu [i este din jude]ul Ilfov.

{{eerrbbaann  FF lloorr iinn  {{eerrbbaann  FF lloorr iinn  CCIIUURRTTIINN  CCIIUURRTTIINN  �
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Municipiul Satu Mare a g`zduit, în perioada 5-9 iulie
2010, faza pe ]ar` a Concursului Na]ional „EDUCA}IA
RUTIER~ – EDUCA}IE PENTRU VIA}~”, care se desf`-
[oar` de peste dou` decenii, sub auspiciile Ministerului
Înv`]`mântului, Direc]iei Poli]iei Rutiere din IGPR [i Au-
tomobil Clubului Român.

Faza pe ]ar` a fost prefa]at` de competi]ii pe [coli,
localit`]i [i jude]e, cuprinzând zeci de mii de elevi din
[colile gimnaziale [i liceale.

Automobil Clubul Român, implicat an de an [i în
toate jude]ele, împreun` cu Inspectoratele [colare [i
Serviciile de Poli]ie Rutier`, [i-a
adus contribu]ii meritorii în
men]inerea fl`c`rii care a
animat permanent aceast`
mare competi]ie, precum [i
dezvoltarea energiei pozitive în
rândul miilor de profesori-
instructori, care au folosit
eficient timpul extra[colar
destinat promov`rii civiliza]iei
rutiere în rândul tinerei ge-
nera]ii. 

Faptul c` în martie 2010,
Adunarea General` a ONU a

consacrat Deceniul 2011 – 2020 ca un deceniu mon-
dial al siguran]ei rutiere, pentru a reduce cu cel pu]in
50% dramele de pe [osea, inclusiv din rândul minorilor,
atest` valoarea acestui concurs na]ional care se
desf`[oar` în România cu caracter de unicat.

Actualitatea lui rezid` [i în aceea c` cei peste 60.000
de mor]i înregistra]i în ]ara noastr` în ultimii 20 de ani
nu pot decât s` men]in` con[tiin]a treaz` a tuturor fac-
torilor cu responsabilit`]i în educa]ia rutier` a tuturor
participan]ilor la trafic, atât pietoni, bicicli[ti, c`ru]a[i,
cât [i cei de la volanul automobilelor sau a mijloacelor
auto de mare tonaj care traverseaz` România, adeseori,
spre uimirea cet`]enilor, cu viteze care sfideaz` dreptul
la via]` al românilor.

În ambian]a festivit`]ii oficiale de închidere a fazei
na]ionale, în prezen]a notabilit`]ilor Consiliului Jude-
]ean, Consiliului Municipal, Inspectoratului Jude]ean de
Poli]ie [i Inspectoratului [colar, reprezentan]ii Admi-
nistra]iei Centrale ACR, prezen]i la finala pe ]ar`, au
oferit primilor clasa]i pe podiumul concursului, pro-
fesorilor-instructori [i, de ce nu, tuturor elevilor care au
repurtat succesele necesare propuls`rii lor în final`,
diplome [i premii în obiecte purtând efigia valorilor
educa]iei rutiere. 

Merit` o apreciere aparte profesorii-instructori din
anumite jude]e, care de 10 – 15 ani, î[i îndeplinesc pro-
fesiunea de credin]` de a preg`ti pentru ap`rarea vie]ii

numeroase genera]ii de elevi, în con-
ceptele moderne ale educa]iei ru-
tiere. 

Ne referim doar la câteva din
jude]ele care au avut [ans` s` be-
neficieze, de talentul [i pasiunea
unor astfel de dasc`li: Arge[, Boto-
[ani, C`l`ra[i, Dâmbovi]a, Maramu-
re[, Mure[, S`laj, Timi[. 

Le adres`m [i noi, în acest ca-
dru, felicit`ri!

IIlliiee  GGAABBRRAA  �
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AAcceeaasstt`̀  ssiinnttaaggmm`̀  eessttee  ffooaarrttee  ccuunnoossccuutt`̀  îînn  ttooaattee  mmee--
ddiiiillee  ddee  îînnvv`̀]]`̀mmâânntt  ddiinn  RRoommâânniiaa,,  aavvâânndd  ddeejjaa  oo  „„iissttoorriiee””
ddeemmnn`̀  ddee  mmeessaajjuull  eeii  uummaanniittaarr  [[ii  ddee  rreessoorrttuurriillee  ssaallee
eedduuccaattiivvee  îînn  rrâânndduull  ttiinneerreettuulluuii  [[ccoollaarr,,  ddee  ttooaattee  vvâârrsstteellee..
IImmppeerraattiivvuull  eedduuccaa]]iieeii  rruuttiieerree  aa  eelleevviilloorr  ss--aa  iimmppuuss,,  mmaaii
aalleess  ccaa  oo  ccoonnsseecciinn]]`̀  aa  ccrree[[tteerriiii  ssppeeccttaaccuullooaassee  aa  nnuu--
mm`̀rruulluuii  ddee  aauuttoovveehhiiccuullee,,  îînn  aanniiii  ddee  dduupp`̀  11999900,,  mmaarrccâânndd
ssppoorriirreeaa  ppoonnddeerriiii  ccooppiiiilloorr  cc`̀zzuu]]ii  vviiccttiimmee  îînn  aacccciiddeenntteellee
rruuttiieerree..  PPee  aacceesstt  ppllaann  aall  aacccciiddeennttoollooggiieeii  rruuttiieerree  ss--aa  îînnssccrriiss
[[ii  îînnffiiiinn]]aarreeaa,,  îînncc`̀  ddiinn  aannuull  22000000,,  ssuubb  eeggiiddaa  AAuuttoommoobbiill
CClluubbuulluuii  RRoommâânn,,  aa  LLaabboorraattooaarreelloorr  [[ccoollaarree  ddee  EEdduuccaa]]iiee
RRuuttiieerr`̀..

CCoonnccuurrssuull  NNaa]]iioonnaall  EEdduuccaa]]iiaa  RRuuttiieerr`̀  ––  EEdduuccaa]]iiee  ppeennttrruu
VViiaa]]`̀  aa  cchheemmaatt  llaa  rraammpp`̀  ppee  cceeii  mmaaii  ppeerrffoorrmmaann]]ii  ccoomm--
ppeettiittoorrii  ddiinn  ]]aarr`̀..
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De zeci de ani, municipiul Deva este asociat cu gim-
nastica româneasc`. Nici un alt eveniment sportiv de la
noi nu a reu[it s` imprime [i alte semnifica]ii ora[ului de
la poalele mun]ilor Poiana Rusc`, care cuprind aceast`
urbe ca într-un semicerc, cu în`l]imi de pân` la 700 de
metri. 

Asist`m, parc`, la un destin cu reverbera]ii deosebite,
dac` accept`m argumentele lingvistice potrivit c`rora to-
ponimul „Dava” provine la cuvântul slav „dava” care în-
seamn` „fecioar`”.

„Fecioarele” antrenate la Deva dup` cele mai moder-
ne scheme de performan]` în gimnastic` au adus glorie
Devei [i întregii ]`ri la toate marile competi]ii europene
[i mondiale, trofeelor de aur, argint [i bronz câ[tigate de
fiecare dat`, ad`ugându-se fericite gloriei istorice a
municipiului, care [i-a reg`sit atestarea documentar`
înc` din anul 1269.

Iat` c`, de 14 ani, municipiul Deva pune în valoare [i
alte virtu]i feminine: arta conducerii automobilului. 

Ini]iativa a apar]inut directorului filialei ACR jude]ene
Ioan {taier, care, mizând pe poten]ialul ancestral al zo-
nei, a conferit [i alte semnifica]ii acestor locuri istorice.
Ini]iativa a primit o denumire simbolic` „Raliul Frumu-
se]ii”, [tiindu-se c` „fecioarele” de la poalele Mun]ilor
Poiana Rusc` se pot afirma [i în automobilism. Apoi
ideea „avansat`” la Deva a prins contur, de-a lungul
multor ani, atr`gând prin for]a sa spiritual`, virtu]ile
feminine din multe zone ale României. 

A[a se face c`, dintr-un „raliu local” s-a transformat
într-un „raliu na]ional”, iar, de 3 – 4 ani, într-un „raliu
interna]ional”. 

Ca un fapt de
mult a[teptat, în
perioada 28–30
mai 2010, s-a
desf`[urat, a[a-
dar, tradi]ionala
competi]ie „Raliul
Frumuse]ii” ajun-
s` la cea de-a XIV-
a edi]ie. 

Singura com-
peti]ie auto din
România dedi-
cat` exclusiv fe-
meilor s-a bu-

curat de un real succes, la start înscriindu-se 26 de
echipaje, printre care dou` din Bulgaria [i unul din
China.

Edi]ia din acest an a avut [i unele nout`]i punând
accent pe ecologie, în cadrul Campaniei Mondiale
„Make Cars Green“, desf`[urat` în România de Auto-
mobil Clubul Român.

Una dintre probele de îndemânare s-a sus]inut cu
un automobil electric, iar proba surpriz` pentru copilot
a fost parcurgerea unui traseu pe biciclet`.

„Raliul Frumuse]ii” edi]ia a XIV-a – 2010 a fost câ[-
tigat de echipajul hunedorean format din Delia Banciu
[i Daniela Munteanu, iar Miss „Raliul Frumuse]ii” a fost

desemnat` frumoasa bulg`roaic` Galina Cherneva An-
gelova.

Raliul a avut mai multe probe speciale pe parcursul
traseului, probe r`spl`tite cu trofeul denumit „Cupa Pri-
marului”, locurile 1 fiind adjudecate astfel:

• Cupa primarului Municipiului Deva (câ[tig`toarea
PS1 Deva) – Constan]a Ro[ca, Nicoleta Jderu (Deva);

• Cupa primarului Municipiului Hunedoara (câ[tig`-
toarea PS2 Hunedoara) – Monica Secar`, Cristina Ri[-
cu]a (Deva-Simeria);

• Cupa primarului Municipiului Or`[tie (proba de con-
ducere a automobilului electric) – Dimitrova Bozhinova
Kalinka – Pausenic Andrade Alexandra (Ruse BG -
Deva);

• Cupa primarului Comunei Bacia a fost câ[tigat` de
Clubul „Dunav Motor Ivan Iankov“ (BG).

A[adar, marile energii sportive ale Devei de ast`zi se
desf`[oar` sub zodia gimnasticii feminine [i, prin „ira-
diere cosmic`”, sub zodia automobilismului feminin.

{{eerrbbaann  FF lloorr iinn  {{eerrbbaann  FF lloorr iinn  CCIIUURRTTIINN  CCIIUURRTTIINN  �
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Una din cele mai vechi a[ez`ri din Bulgaria, ora[ul
Haskovo, cu peste 1000 de ani vechime de la primele
relat`ri în documente oficiale, a fost gazda etapei a 3-a,
[i ultima, a Campionatului Zonei de Sud–Est Europa la
karting, edi]ia 2010.

Acest râvnit concurs a adunat la start 39 din cei mai
valoro[i sportivi din Grecia, Turcia, Bulgaria [i România. 

Reprezentan]ii României au dat dovad` de lupt`
crâncen` pentru locurile frunta[e, mai ales c` unii din-
tre sportivi au „alergat” în ciuda defec]iunilor ap`rute în
timpul cursei, dar rezultatele au fost pe m`sur`.

La clasa MINI, cea mai numeroas` ca participare, cei
doi pilo]i români au ocupat locul I prin Dionisios Marcu,
de la Clubul „Sined Motorsport”, [i locul 7 prin Alexan-
dra Marinescu de la Clubul „Selena Motorsport”. 

Rezultatul lui Dionisios era de a[teptat având în ve-
dere valoarea demonstrat` [i în alte competi]ii, iar re-
zultatul Alexandrei este cu atât mai valoros având în ve-
dere problemele tehnice ap`rute în man[a a 2-a.

La clasa „KF 3” trebuie subliniat progresul f`cut de
David Dugaesescu de la „Dumagas Racing“, care a ocu-
pat locul 6. Merit` subliniat efortul f`cut, la clasa „KF 2”,
de pilotul Viktor {tefan de la Clubul „Skatkart”, care,
f`r` problemele tehnice din prima man[`, ar fi ocupat
cu siguran]` locul 2 sau 3. El a ocupat în final locul 4. 

Cu acest prilej s-a efectuat [i premierea sportivilor la
finalul Campionatului 2010.

Campion SEEKZ 2010, la clasa „MINI”, nu este ni-
meni altul decât Dionisios Marcu, pe locul 4 Petru]

Florescu, pe locul 9 Alexandra Marinescu, iar pe locul
10 Andrei Alessandro Vajda. 

La clasa „KF 3”, un rezultat extraordinar este ob]inut
de David Dug`esescu, locul 2, iar pe locul 6 Mihnea
{tefan. La clasa „KF 2”, cel mai bine clasat pilot român
este Viktor {tefan, locul 12. 

Situa]ia românilor de la clasa „KZ 2” este: Matei
Mih`escu locul 5 [i Enache Cristian locul 7.

Cupa Balcanic` din acest an va avea loc în Turcia, la
Korfez, în perioada 22 – 24 octombrie.

CC`̀ ll iinn  HHCC`̀ ll iinn  HH EERR~~SSCCUU    EERR~~SSCCUU    �
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Apar în via]` coinciden]e extraordinare, care, parc`, ne
fac mai vii în amintirile istoriei, care ne apropie, sen-
timental [i valoric, prin arcul lor de timp, trecutul în-
dep`rtat de prezentul zilelor noastre. 

Dar s` coborâm în legend`. Exact, [i surprinz`tor, pe
data de 22 iulie 1901, Prin]ul George Valentin Bibescu,
str`bate, cu primul s`u automobil, în premier`, într-un in-
solit record mondial, ca timp [i spa]iu de rulare, distan]a
Geneva – Bucure[ti, de 1827 km.

Dup` 99 de ani, pe 22 iulie 2010, se prezint` la start, la
Arcul de Triumf din Bucure[ti, un motociclist român, pe un
motor marca Aprilia Pegaso 650 I.E, pentru a pleca într-o
expedi]ie original` [i în premier` în România, care s` cu-
cereasc` un traseu de 30.000 de km din Europa [i Asia,
într-o m`sur` considerabil` pe drumuri nebetonate, ne-
pavate, pietruite pe alocuri. {i, ca [i când itinerariul n-a
atins cota maxim` de dificultate, expedi]ionarul român a
optat [i pentru drumuri cu travers`ri de cursuri de ap`,
pâraie [i râuri, fiind nevoit s`-[i confec]ioneze flotoare
gonflabile necesare trecerii, împreun` cu motocicleta sa, a
acestor cursuri de ap`.

La conferin]a de pres`, care a avut loc la sediul central
al ACR cu o zi înainte de start, temerarul expedi]ionar a
expus, ca într-o menajerie de curiozit`]i, întreaga „recuzit`”
(ca s` vezi, ce modestie în exprimare!) obligatorie în acest
travaliu motorizat pe dou` ro]i (patru cauciucuri de rezer-
v`, cortul ce-i va înlesni odihna de noapte, inclusiv sal-
teaua special`, flotoarele gonflabile, dou` canistre pentru

rezerva de benzin`, principalele piese auto de schimb, vai,
[i câte [i mai câte). Nu exager`m, dar pentru oameni de
rând, aceast` „recuzit`” solicita o camionet`. 
Îns` pentru el, este suficient` o motociclet`. Pentru c` a
aplicat cu ingeniozitate sistemul „p`pu[ilor ruse[ti”. {i cu
asta, basta, cum s-ar spune cu o senin`tate debordant`. 

Dar s` nu uit`m un alt am`nunt: expedi]ionarul dep`-
[e[te, în greutate, peste 100 de kg.

Programul celor peste dou` luni a fost minu]ios preg`tit
de expedi]ionar: prima escal`, pe 24 iulie, va fi la edi]ia
2010 a show-ului interna]ional de motociclism de la
Sevastopol, unde va putea întâlni multe elite ale
motociclismului mondial. 

La Novosibirsk va avea o întâlnire cu staff-ul Organiza]iei
de Tineret a Motocicli[tilor din Întreaga Rusie „Lupii No-
p]ii”.

Ca destina]ie final` a fost ales ora[ul Magadan, unde se
ajunge pe faimoasa cale, denumit` cu simbol negativ
„Drumul Oaselor”, a c`rei legend` consemneaz` c` fiecare

metru a costat via]a unui om, dintre deporta]ii în Siberia
care au lucrat la construc]ia lui. 

Expedi]ionarul [i-a preg`tit aventura euro-asiatic` nu
doar studiind istoria atâtor regiuni geografice [i socio-uma-
ne, impactul lor cu civiliza]ia [i cultura tradi]ional` [i uni-
versal`, cu provoc`rile miilor de kilometri de macadam
prin p`duri, zone aride sau ml`[tinoase, ci, mai ales, cu tai-
nele artelor mar]iale de autoap`rare, de comunicare cu
mijloace moderne, de parapsihologie sau de supravie]uire
în situa]ii extreme de risc, respectând legisla]iile specifice
ale ]`rilor traversate. 

N-a uitat nici de ultimele tehnologii de înregistrat, din
mersul ame]itor pe dou` ro]i, a imaginilor sau impresiilor
exprimate prin cuvinte.

Iat` o radiografie a proiectului unei expedi]ii unicat,
prima de aceast` anvergur` din România, care a demarat
pe 22 iulie 2010 [i care se va desf`[ura pe 30.000 de km,
timp de opt s`pt`mâni. 

M`rturisirile au fost posibile, prin uitarea de sine [i prin
febra noii aventuri, prin dep`[irea cotidianului. „Renun]`,
omule, la povestea asta!” i-au zis aproape to]i prietenii
care circul` pe „dou` ro]i”. 

Doar so]ia nu l-a descurajat. {tia c` Dan Popescu, so]ul
ei, c`ci el este temerarul [i neînduplecatul expedi]ionar pe
uria[ul meridian turistic „EuroAsia Tour TransSiberia” [i-a
propus s` configureze, pe jum`tate din globul p`mântesc,
prin traseul str`b`tut în aceast` expedi]ie unicat, printr-o
premeditare care l-a st`pânit de mult, simbolul unei imen-
se cruci în memoria motocicli[tilor care au disp`rut în acci-
dentele rutiere din România [i a altor fiin]e dragi sufletului
s`u, care îi vor urm`ri din ceruri, periplul pe meridianele
p`mântului. 

Pentru c`, cine nu [tie, poate afla acum, c` Dan Po-
pescu î[i vremuie[te via]a printr-o mare densitate de
simboluri, a c`ror spiritualitate o p`streaz`, în tain`, în
sufletul s`u.

II ll iiee  II ll iiee  GGAABBRRAA  GGAABBRRAA  �
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MA{INILE ELECTRICE

AVANGARDA
INDUSTRIEI AUTO

Recent, \n Revista Forbes România, nr. 35, 12-25 iulie,
a fost publicat un articol interesant, intitulat „Merge cu
aer!”. 

Se vorbe[te despre costul bateriilor pentru auto-
vehiculele electrice, [i care ar fi solu]ia privind bateriile
pe litiu [i multe altele.

Urmeaz` s` apar` pe pia]` Nissan Leaf, o ma[in`
electric`, evaluat` la 33.000 dolari. 

Aceasta este o ma[in` din clasa subcompact` care
cost` dublu datorit` bateriei estimat` la 16.500 dolari. 

Camionul electric „eStar”,  promovat de „Navistar”, se
va vinde cu 150.000 dolari deoarece va include o ba-
terie care cost` cel pu]in 75.000 dolari. 

Costul nu este singura problem`. Atât „Leaf” cât [i
„eStar” vor fi limitate la o autonomie de 160 de kilome-
tri per înc`rcare. 

Ma[inile electrice pierd doar 10% din energie, fa]` de
motoarele pe benzin` care pierd circa 85% din energia
combustibilului, datorit` transmisiei, timpilor mor]i sau
a c`ldurii.

În vreme ce produc`torii de baterii fac progrese re-
marcabile în reducerea costului bateriilor litiu-ion [i în
îmbun`t`]irea performan]elor acestora pe ma[ini, pro-
duc`torii de baterii [i ma[ini electrice au convenit c`
lumea are nevoie de ceva nou pentru vehiculele elec-
trice.

Semnatarul Jonathan
Fahey, recunoa[te c` „ma-
[inile electrice reprezint`
avangarda industriei auto,
dar avem nevoie de baterii
mai u[oare [i mai ieftine. 

Cele cu litiu-aer ar pu-
tea fi solu]ia”. 

Tot acesta precizeaz`:
„avantajele bateriilor metal-
aer sunt cunoscute de zeci

de ani, iar bateriile zinc-aer sunt produse cu milioanele
pentru a alimenta aparatura de mici dimensiuni cum ar
fi protezele auditive. Dar nimeni nu a în]eles înc` ce ar
trebui f`cut ca ele s` fie mai mari [i reînc`rcabile. De
aceea acest lucru reprezint`, înc`, un proiect [tiin]ific de
studiu.” 

Majoritatea bateriilor sunt prev`zute atât cu un elec-
trod pozitiv (numit catod în timpul consumului), cât [i
cu electrodul negativ (anodul). 

Într-o baterie litiu-aer, anodul este litiu pur, cel mai
u[or material în tabelul periodic al elementelor. 

Catodul, în loc de vreun amestec greoi de metale,
este aer.

Winfried Wilcke, manager în nano[tiin]e la IBM
Research, afirm` c`, dup` un an de munc`, proiectul
IBM este pe punctul de aproduce, pân` în 2012, o
baterie de laborator reînc`rcabil` [i un prototip de ba-
terie destinat automobilelor electrice pân` la jum`tatea
deceniului.

Wilcke încearc` s` îmbun`t`]easc` o baterie care s`
fac` mult mai mult – cu de [apte ori mai mult, sper` el,

adic` 800 W/h la 450g. Asta ar însemna c` o baterie de
56,7 kg ar concura cu un rezervor de benzin` de 45,35 l.

SSuurrssaa::  
RReevviissttaa  FFOORRBBEESS  RRoommâânniiaa,,  
nnrr..  3355,,  1122--2255  iiuulliiee  22001100
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mai sigur`lumea

eCal l
un apel pentru via]`

ÎÎnn  vviiiittoorruull  aapprrooppiiaatt,,  aauuttoommoobbiilluull  dduummnneeaavvooaassttrr`̀  vvaa  ffii
eecchhiippaatt  ccuu  uunn  ssiisstteemm  ddee  ssiigguurraann]]`̀  eelleeccttrroonniicc  ccaarree  vvaa
ttrraannssmmiittee  aauuttoommaatt  uunn  aappeell  ddee  aajjuuttoorr  îînn  ccaazzuull  uunnuuii  aaccccii--
ddeenntt  ggrraavv..  CChhiiaarr  ddaacc`̀  ppaassaaggeerriiii  ssuunntt  iinnccoonn[[ttiieenn]]ii,,  ssiiss--
tteemmuull  vvaa  ttrraannssmmiittee  iinnssttaannttaanneeuu  iinnffoorrmmaa]]iiii  ddeesspprree  llooccaa]]iiaa
aauuttoovveehhiiccuulluulluuii  cc`̀ttrree  sseerrvviicciiuull  111122,,  iiaarr  aammbbuullaann]]aa  ppooaattee
ffii  ddeejjaa  ppee  ddrruumm  îînn  ccââtteevvaa  mmiinnuuttee..  

SSiisstteemmuull,,  bbootteezzaatt  „„eeCCaallll””  vvaa  ffii  ooppeerraa]]iioonnaall  ppee  îînnttrreegg
tteerriittoorriiuull  UUnniiuunniiii  EEuurrooppeennee  [[ii  vvaa  ffii  llaannssaatt  îînn  ccuurrâânndd  îînn
ttooaattee  ssttaatteellee  mmeemmbbrree  pplluuss  IIssllaannddaa,,  NNoorrvveeggiiaa  [[ii  EEllvvee]]iiaa..

AAuuttoommoobbii lluull   ccaarree  ssuunn`̀   llaa  111122AAuuttoommoobbii lluull   ccaarree  ssuunn`̀   llaa  111122
De îndat` ce sistemul eeCCaall lleeCCaall ll instalat în autovehicul

detecteaz` un impact sever în cazul unui accident, ape-
leaz` automat cel mai apropiat serviciu de urgen]`
„112” [i transmite coordonatele exacte ale locului acci-
dentului împreun` cu alte date foarte importante. 

Cu acela[i efect poate fi ini]iat un apel eeCCaall lleeCCaall ll [i ma-
nual prin ap`sarea unui buton la bord, acest lucru fiind
foarte util în situa]ia în care sunte]i martorii unui acci-
dent.

Indiferent dac` ape-
lul este f`cut manual
sau automat, va exista
întotdeauna [i o co-
nexiune telefonic` în-
tre automobilul dvs. [i
serviciul de urgen]`,
pe lâng` datele trans-
mise automat. 

Astfel, orice pasa-
ger, capabil s` r`spun-
d` la întreb`ri, poate
furniza operatorului
informa]ii ce se pot
dovedi vitale.

În 2009, peste
35.000 de oameni [i-
au pierdut via]a [i 1,5
milioane au fost r`ni]i
în urma a aproximativ
1,15 milioane de accidente rutiere produse numai în
Uniunea European`.

Un apel rapid [i aflarea cu exactitate a locului pro-
ducerii unui accident, reduce timpul de reac]ie al ser-
viciilor de urgen]` cu 40% in mediul urban si cu 50% în
cel rural.

Mul]umit` acestui lucru se estimeaz` ca sistemul
eeCCaall lleeCCaall ll va salva anual aproximativ 2500 de vie]i [i ar
putea diminua consecin]ele a zeci de mii de accidente
prin furnizarea mult mai rapida a ajutorului medical
r`ni]ilor. 

Sosirea mai rapid` la locul accidentului va ajuta [i la
descongestionarea rapid` a traficului, sc`zând astfel ris-
cul apari]iei unor accidente secundare.

În termeni financiari, pierderile economice ale Uniunii
Europene, datorate accidentelor rutiere se ridic` la peste
160 miliarde Euro anual, iar dac` toate autoturismele ar

fi echipate cu un sistem eeCCaall lleeCCaall ll , se estimeaz` c` aceste
pierderi s-ar putea reduce cu aproximativ 20 miliarde de
Euro anual.

În ciuda beneficiilor evidente aduse de aceast` tehno-
logie, programul mai are înc` unele obstacole de dep`-
[it în mare parte datorit` implic`rii în proces a mai mul-
tor p`r]i:

• În primul rând, toate automobilele ie[ite de pe linia
de fabrica]ie vor
trebui echipate
standard cu sis-
temul eeCCaall lleeCCaall ll ;

• În al doilea
rând, operatorii
de telefonie mo-
bil` vor trebui s`
asigure identifi-
carea prin re]ea-
ua de telefonie
mobil` a apelu-
lui eeCCaa ll lleeCCaa ll ll [i
transmiterea ra-
pid` a acestor
date [i a ape-
lului de voce c`-
tre serviciul de
urgen]`;

• În al treilea rând, dispeceratele serviciilor de urgen]`
trebuie s` de]in` echipamente care s` fie capabile s`
proceseze datele primite [i s` le transmit` c`tre des-
carcerare, salvare, pompieri etc.

Din p`cate la aceast` dat` nu toate serviciile de ur-
gen]` 112 din Uniunea European` de]in echipamentele
necesare prelucr`rii unui astfel de apel, cu toate c`
peste 20 de state membre UE printre care [i România [i-
au declarat sus]inerea pentru implementarea cât mai
rapid` a sistemului eeCCaall lleeCCaall ll .

Automobil Clubul Român, împreun` cu toate clu-
burile auto din lume din cadrul Federa]iei Interna]ionale
a Automobilului, a sus]inut [i promovat ideea imple-
ment`rii pe scar` larg` a oric`rei tehnologii menite s`
creasc` gradul de siguran]` în trafic, una dintre acestea
fiind tehnologia ESC care este foarte aproape de a
deveni echipare standard pe autoturismele europene. 

S` sper`m c` [i sistemul eeCCaall lleeCCaall ll va fi implementat cât
mai curând [i c` va salva multe vie]i. 

Cine [tie poate într-o zi chiar pe a unuia dintre noi!

AAlleexxaannddrruu  VVAASSIILLEE �
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40 DE ANI 
DE LA EXPEDI}IA
ROMÂNEASC~
PE CONTINENTUL
AFRICAN

Acum patru decenii, un grup de cercet`tori români, în
frunte cu profesorul Nicolae Botnariuc (primul de la
stânga la drepta - \n foto), [eful expedi]iei, au decis s`
exploreze continentul african. 

Al`turi de acesta au f`cut parte: Liviu Ungureanu –
operator, dr. Nicole Coman – botanist, Valeriu Cimpo-
ieru – redactor la Televiziune, Sever Popa – medic, Dra-
go[ Neculce – zoolog, Constantin Ludu [i Ion Cataran-
ciuc, tehnician [i respectiv inginer la Uzina Mecanic`
Câmpulung.

Expedi]ia a avut un caracter de unicat privind cer-
cetarea [tiin]ific` a florei [i a faunei africane. 

Au fost cercetate estuarul fluviului Senegal, delta flu-
viului Niger, valea fluviului Congo, [i marile lacuri (Ciad,
Albert, Victoria, etc.).

De asemenea, au fost vizitate marile parcuri na]ionale
populate cu antilope, girafe elefan]i, bivoli, lei, maimu]e,
etc.

Aceast` expedi]ie a fost realizat` cu dou` microbuze
TV [i un autoturism de teren Aro M 461. 

Aceste autovehicule s-au comportat excep]ional, la
acea vreme, ]inând cont de traseul pe care l-au str`b`tut
expedi]ionarii no[tri, circa 20.000 de km.

De men]ionat este [i faptul c`, automobilul românesc
M 461, fabricat la întreprinderea din Câmpulung Muscel,
a participat, tot acum 40 de ani, la o expedi]ie în masivul
muntos Himalaya, parcurgând 25.000 km, în condi]ii
deosebit de grele, iar, la întoarcere, acesta, a luat parte
la primul autocros organizat pentru Europa, de la Par-
dubice, ocupând locul I.

Merit` prezentat [i faptul c` Aro M461, urma[ul mo-
delului M59, a fost lansat în produc]ia de serie în anul
1964, beneficiind de o platform` tehnic` complet re-
proiectat`. 

Noul motor M-207 (70 CP) reprezenta cheia succe-
sului, asigura performan]e superioare, un consum mult
redus de carburant [i a fost factorul decisiv în începerea
exportului, începând cu anul 1965. 

Din ce în ce mai multe exemplare M461 reu[eau s`
parcurg` peste 100.000 km f`r` repara]ie capital`.

Exportul a crescut de la 502 unit`]i, în 1965, la aproxi-
mativ 10.000 în 1973. Capacit`]ile de produc]ie au de-
venit insuficiente a[a încât s-a trecut la extinderea
uzinei.

În ceea ce prive[te performan]ele constructorilor
români, este interesant de subliniat c` cel mai mare r`-
sunet l-a avut testul realizat de revista vest german`
«Hobby» în anul 1972. ARO M461 C, un model prede-
cesor M461, a concurat într-un test desf`[urat pe durata
a mai multor zile împotriva unor adversari de calibru
Range Rover, Nissan Patrol KL 60, Land Rover 88, VW
181, Citroen Mehari, Swiss Buggy (ultimele trei f`r`
trac]iune integral`) pe care i-a învins f`r` drept de apel.
Albrecht Bscher, importatorul oficial în R.F.G. al ma[inii
române[ti a înscris, dup` multe negocieri, un ARO M461
C la acest test comparativ, automobilul fiind unul de
serie, ales aleator, din primul lot de 200 de buc`]i im-
portat.

FFlloorriinn  JJFFlloorriinn  JJUUMMUUGG~~  UUMMUUGG~~  �
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CARNETUL 
DE TRECERE 
PRIN VAM~
IMPLINE{TE 
50 DE ANI

Ca membru activ al Alian]ei Interna]ionale de
Turism, organiza]ie care a fost înfiin]at` în anul 1898,
fiind cea mai veche organiza]ie neguvernamental`
din lume [i care reprezint` interesele turistice ale
cluburilor automobilistice, Automobil Clubul Român
a fost împuternicit`, prin Decretul nr. 441 din anul
1960 de aderare a României la Conven]ia Vamal` în-
cheiat` la New York în 1954, s` emit` titluri de im-
port temporar al vehiculelor rutiere particulare. 

Aceste titluri denumite Carnete de Trecere prin
Vam` (CPD) [i Tripticuri scutesc de plata unor taxe
de import temporar sau a eventualelor amenzi va-
male pentru posesorii lor. 

Aceste taxe sunt foarte mari [i sunt percepute
obligatoriu la intrarea pe teritoriul unor ]`ri, mai ales
cele din Orientul Mijlociu (India, Iran, Irak, Japonia,
Iordania, Liban, Qatar, Siria, Emiratele Arabe Unite,
etc.) sau din Africa (Camerun, Congo, Ghana, Kenya,
Libia, Niger, Senegal, Africa de Sud, etc).

Automobil Clubul Român reprezint` [i în prezent
garantul [i emitentul Carnetelor de Trecere prin Va-
m` [i a Tripticurilor.
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Motorul Wankel –
calit`]i [i
inconveniente 

Motorul rotativ a fost inventat de Dr. Felix Wankel în
1924, primul brevet fiind ob]inut în 1929. De aceea,
acest motor mai este numit [i „motor Wankel“ sau
„motor rotativ Wankel“.

Motorul rotativ este, în principiu, un motor obisnuit,
exact ca cel de pe orice ma[ina, dar construc]ia [i
func]ionarea lui este complet diferit` de cea a motorului
conven]ional.

Motorul rotativ are cu mult mai pu]ine p`r]i în mi[care
decât un motor similar, în patru timpi, cu piston. 

Motorul cu rotor rotativ are trei p`r]i principale în
mi[care: cele dou` rotoare [i arborele de ie[ire. 

Chiar [i cel mai simplu motor cu piston în patru timpi
are cel pu]in 40 de p`r]i în mi[care, printre care pis-
toanele, tijele de ac]ionare a supapelor, arborele cotit,
supapele, arcurile supapelor, biele, curele de transmisie,
pinioanele de distribu]ie [i arborele cotit.

Mic[orarea num`rului [i a masei p`r]ilor în mi[care se
poate traduce într-o siguran]` mai mare a motorului
rotativ. 

Din acest motiv anumi]i constructori de avioane
prefer` motoarele rotative în locul celor cu piston.

Toate p`r]ile motorului rotativ se rotesc continuu, într-
o direc]ie, spre deosebire de schimb`rile bru[te de
direc]ie care se petrec într-un motor conven]ional, cum
sunt pistoanele. 

Motoarele rotative sunt echilibrate intern cu contra-
greut`]i care sunt defazate în a[a fel încât s` elimine ori-
ce vibra]ii.

Eliberarea puterii la motoarele rotative este de
asemenea mai uniform`. 

Deoarece fiecare faz` de combustie se petrece pe
parcursul unei rota]ii de 90 de grade a rotorului, [i
arborele de ie[ire efectueaz` trei rota]ii pentru fiecare
rota]ie a rotorului, fiecare faz` a combustiei dureaz` 270

grade din rota]ia ar-
borelui de ie[ire. 

Deoarece viteza
rotorului este de trei
ori mai mic` decât a
arborelui de ie[ire,
p`r]ile principale în
mi[care ale motoru-
lui cu rotor se mi[c`
mai încet decât p`r-
]ile motorului cu pis-
ton. 

Aceasta contribu-
ie, de asemenea, la
cre[terea siguran]ei
si fiabilit`]ii motoru-
lui.

Exist`, îns`, câteva
probleme întâlnite la
proiectarea motoa-
relor rotative:

În mod obi[nuit, este mult mai greu (dar nu impo-
sibil) s` realizezi un motor rotativ care s` respecte con-
di]iile de poluare actuale (din ce în ce mai restrictive).

Costurile de fabrica]ie pot s` fie mai mari, în principal
pentru c` se fabric` în serii mai mici decât motoarele cu
piston.

În mod obi[nuit consum` mai mult combustibil decât
motoarele cu piston din cauz` c` randamentul termo-
dinamic este mic[orat de forma prelung` a camerei de
combustie [i de raportul de compresie mic.

Mazda este singurul produc`tor care folose[te
aceast` tehnologie. 

„Tat`l“ acestui motor deosebit a fost Kenichi Yama-
moto, care s-a gândit la acest concept în 1963.

Mazda RX8 R3, este cel mai deosebit RX lansat pân`
acum de Mazda. Cu toate c` Mazda RX7 a f`cut acest
motor cunoscut în întrega lume, modelul RX8 a fost cel
mai îndr`git de fanii Mazda, mai ales prin conceperea
acelei u[i minuscule pentru pasagerii de pe locurile din
spate. 

Una din calit`]ile acestei ma[ini st` în micul motor de
1.3 litri care produce 232 CP [i care poate fi turat pân`
la 9000 de rpm.

FF lloorr iinn  JJFF lloorr iinn  JJ UUMMUUGGAAUUMMUUGGAA�
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Valea Siriului, o
alternativ` la Valea
Prahovei?

Ne întreb`m, adeseori, ce are atât de special Valea
Prahovei în compara]ie cu alte zone ale României
turistice?

De ce „fug” majoritatea bucure[tenilor pe Valea Pra-
hovei? Unii spun ca e mai accesibil din punct de vedere
al infrastructurii rutiere (drumuri bune), c` sunt nu-
meroase hoteluri [i pensiuni de unde po]i alege,
obiectivele turistice foarte diverse, etc. 

Dar se [tie c` traseul pe DN1 este, de multe ori, foarte
anevoios, blocajele în trafic fiind la ordinea zilei. 

Totu[i, nu trebuie s` uit`m c` România are 28%, din
suprafa]a total`, ocupat` de mun]i. Vrem, totodat`, s`
men]ion`m bucure[tenilor c` exist` [i alte locuri de re-
laxare unde pot da o fug` în weekend [i ne-am gândit
s` le povestim în acest num`r al revistei noastre alter-
nativa Valea Siriului [i zonelor turistice ale Buz`ului. 
Ora[ul Nehoiu este singurul ora[ montan din Jude]ul
Buz`u. 

Se afl` situat la poalele Mun]ilor Siriu [i Podu Calului,
pe cursul superior al râului Buz`u. 

Cu toate c` primele urme de locuire ale Nehoiului
apar înc` din neolitic, prima men]ionare documentar`
dateaz` din anul 1549.  Drumul care leag` ora[ul Ne-
hoiu de Buz`u este DN10. (Buz`u-Bra[ov). 

În apropiere de Nehoiu se afl` barajul Siriu, cu o
în`l]ime de 122 m. 

Acesta este un baraj constituit din argil`, roc` [i steril,
iar lacul de acumulare (Lacul Siriu) se întinde pe o
suprafa]` de circa 10 km lungime. În acest loc, omul [i
natura au reu[it s` creeze un peisaj mirific, unde apele
repezi ale Buz`ului reu[esc s`-[i g`seasc` lini[tea în
acest lac. 

Siriu este localitatea de unde se pot ataca masivele
Podu Calului, Siriu [i Monteoru. 

Lâng` localitatea Siriu, turi[tii pot vizita Lacul
Vulturilor, populat cu p`str`vi.

Un alt obiectiv turistic major al zonei, cum veni]i
dinspre Buz`u spre Verne[ti (DN10), este M`n`stirea
Ciolanu, fiind situat` în comuna Tis`u. 

Aici exist` un muzeu unde pot fi admirate icoane
foarte vechi, unele din ele pictate chiar de Gheorghe
T`tt`rescu. 

În zon` se poate vizita Tab`ra de Sculptur` M`gura,
care, în fiecare weekend, mai ales pe timpul verii, adun`
un num`r impresionant de turi[ti.

Toat` lumea a auzit de Vul-
canii Noroio[i de lâng` lo-
calitatea Berca, vulcani care
sunt unicat în Europa. 
Ace[tia impresioneaz` tu-
ri[tii prin peisajul ciudat pe
care îl formeaz` „lava” vâs-
coas` [i formele de vege-
ta]ie care s-au adaptat aici.
Muzeul Chihlimbarului de

la Col]i ad`poste[te un bo-
gat material iconografic, in-
strumente, unelte, mostre
de chihlimbar, bijuterii din
epoca modern` [i contem-
poran`, obiecte etnogra-
fice, etc. 

Chihlimbarul este un
produs natural, cunoscut
înc` din antichitate [i se
g`se[te în pu]ine locuri din
lume, iar colec]ia de la Col]i
este unicat.

Readucem la cuno[tin-
]` cititorilor no[tri despre
Motelul ACR din Ora[ul

Nehoiu, care este modernizat la finele anului 2008 [i
este preg`tit s` ofere excursioni[tilor, membri ACR, un
confort deosebit. 

Acesta are o capacitate de circa 40 de locuri, camerele
fiind dotate cu grupuri sanitare [i du[uri proprii, centrale
de înc`lzire proprii, etc. 

Locurile de parcare sunt în num`r de 40 în curtea
interioar` [i sunt p`zite, iar buc`t`ria este specializat`
pe produsele locale [i nu numai.

Aceast` zon` are farmecul ei aparte, istoria ei, cultura
ei. 

Diversele trasee montane î]i dau prilejul la relaxare,
s`-]i faci ordine în gânduri, s` ui]i de problemele zilnice
[i s`-]i încarci „bateriile” cu energie pozitiv`. 

FF lloorr iinn  JJFF lloorr iinn  JJ UUMMUUGG~~  UUMMUUGG~~  �
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PELERINAJE
ORGANIZATE
DE PATRIARHIA
ROMÂN~ ÎN 2010

ÎÎnncceeppâânndd  ccuu  aannuull  22001100  AAuuttoommoobbiill  CClluubbuull  RRoo--
mmâânn,,  îîmmpprreeuunn`̀  ccuu  AAggeenn]]iiaa  ddee  TTuurriissmm  „„CCaarrppaattiiaa
TToouurr””  [[ii  ssuubb  ppaattrroonnaajjuull  PPaattrriiaarrhhiieeii  RRoommâânnee,,  ooffeerr`̀,,
uunn  bbooggaatt  [[ii  ffooaarrttee  iinntteerreessaanntt  pprrooggrraamm  ttuurriissttiicc  ccuu
vvaallooaarree  ssppiirriittuuaall`̀  ddeeoosseebbiitt`̀,,  ppeennttrruu  ttooaattee  ccaattee--
ggoorriiiillee  ddee  mmeemmbbrriiii  aaii  AAssoocciiaa]]iieeii..  

VVoorr  ffii  oorrggaanniizzaattee  îînn  ttooaatt`̀  ppeerriiooaaddaa  aannuulluuii  ppeellee--
rriinnaajjee  ttrraaddii]]iioonnaallee  [[ii  ddee  mmaarree  iinntteerreess  ssppiirriittuuaall,,  îînn  lloo--
ccuurrii  ccuu  cceeaa  mmaaii  mmaarree  îînncc`̀rrcc`̀ttuurr`̀  ddee  vvaalloorrii  ccrree[[ttiinnee
[[ii,,  ddee  aasseemmeenneeaa,,  ppeennttrruu  cceelleellaallttee  ddoouu`̀  mmaarrii  rreelliiggiiii
aallee  lluummiiii,,  cceeaa  iiuuddaaiicc`̀  [[ii  cceeaa  mmuussuullmmaann`̀..

PPEELLEERRIINNAAJJ  ÎÎNN  AASSIIAA  MMIICC~~PPEELLEERRIINNAAJJ  ÎÎNN  AASSIIAA  MMIICC~~ - Patmos - Troia -
Pergam - Smyrna - Efes - Patmos - Pamukkale -
Capadocia – Constantinopol 

88  --  1188  OOCCTTOOMMBBRRIIEE  22001100
ZZiiuuaa  II: Bucure[ti - plecare din Dealul Patriarhiei la

orele 07.00 pe ruta Ruse – Veliko Târnovo - C`pitan An-
dreevo (Bulgaria) - Kapikule (Turcia) - Edirne (Adriano-
pol). Traversare cu ferryboat-ul a Strâmtorii Dardanele la
Canakkale - cazare.

ZZiiuuaa  aa  IIII--aa: Mic dejun. Plecare c`tre Kusadasi. Se
viziteaz` Troia, Pergam – ruinele vechiului Acropolis [i
Biserica Ro[ie, trecere prin Izmir (vechiul ora[ Smyrna).
Cazare [i cin` în Kusadasi.

ZZiiuuaa  aa  IIIIII--aa: Mic dejun. Se viziteaz` Casa Maicii Dom-
nului, Cetatea Efes (Biblioteca lui Celsus, marele teatru
în care a predicat Sf. Apostol Pavel, Biserica Maicii Dom-
nului – în care s-a ]inut Sinodul III Ecumenic – 431), Bi-
serica ridicat` de împ`ratul Iustinian pe mormântul Sf.
Apostol [i Evanghelist Ioan, Templul zei]ei Artemis (una
dintre cele [apte minuni ale lumii). Cazare [i cin` în Ku-
sadasi.

ZZiiuuaa  aa  IIVV--aa: Mic dejun. Plecare în Insula greceasc` Pat-
mos, pentru vizitarea M`n`stirii Hora, construit` de
Christodulos în sec. XI [i a Grotei în care Sf. Apostol [i
Evanghelist Ioan a scris Apocalipsa. Cazare [i cin` în Ku-
sadasi.

ZZiiuuaa  aa  VV--aa: Mic dejun. Plecare c`tre Pamukkale. Se vi-
ziteaz` terasele calcaroase cu ap` termal` (fenomen
unic în lume), Cetatea Hierapolis cu Biserica ridicat` pe
locul martiriului Sf. Apostol Filip. Cazare [i cin` în
Pamukkale.

ZZiiuuaa  aa  VVII--aa: Mic dejun. Plecare c`tre Cappadocia pe
ruta Pamukkale – Denizli – Konia – Aksaray – Nevsehir
– Urgup. Cazare [i cin` în Urgup.

ZZiiuuaa  aa  VVIIII--aa: Mic dejun. Se viziteaz`: Valea Devrent,
Valea Gyuvercinlik, Pasa Bagi (chilia Sf. Simeon Stâlp-
nicul), ora[ul subteran Kaimakli, A[ez`mintele mona-
hale din Valea Göreme (sec. XI – XII). Cazare [i cin` în
Urgup. Optional: sear` oriental` (dansul dervi[ilor roti-
tori, tradi]ii [i cântece din Anatolia str`veche).

ZZiiuuaa  aa  VVIIIIII--aa: Mic dejun. Plecare c`tre Istanbul. Trecere
pe lânga Ankara – fosta Ancyra, crestinat` de Sf. Apostol
Pavel. Cazare în Istanbul.

ZZiiuuaa  aa  IIXX--aa: Mic dejun. Turul ora[ului bizantin Con-
stantinopol, vizitarea Patriarhiei Ecumenice, Biserica Vla-
herne, Manastirea Chora, Mân`stirea Izvorul T`m`duirii,
Închisoarea Yedikule, zidurile vechiului ora[ Constanti-
nopol, Biserica Sf. Paraschevi (ctitoria lui Constantin
Brâncoveanu). Cazare în Istanbul. Seara, op]ional croa-
zier` pe Bosfor.

ZZiiuuaa  aa  XX--aa: Mic dejun. Vizitarea Catedralei Sf. Sofia,
construit` de împ`ratul Iustinian în anul 537, Moscheea
Albastr`, Palatul Topkapi – fostul palat al sultanilor [i ac-
tualul Muzeu Na]ional al Turciei, care ad`poste[te expo-
nate unice: mâna dreapta a Sf. Ioan Botez`torul, sabia
lui {tefan cel Mare, sabia lui David, toiagul lui Moise.
Cazare în Istanbul.

ZZiiuuaa  aa  XXII--aa: Mic dejun. Plecare spre ]ar`. Trecere prin
Edirne, unde se viziteaz` Moscheea Selimye. Sosire în
România în func]ie de formalit`þile vamale.

TTAARRIIFF::  440000  EEUURROO//ppeerrssooaann`̀
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CCuu  pprriilleejjuull  „„AAnnuulluuii  oommaaggiiaall  aall  CCrreezzuulluuii  OOrrCCuu  pprriilleejjuull  „„AAnnuulluuii  oommaaggiiaall  aall  CCrreezzuulluuii  OOrr ----
ttooddooxx  [[ii  aall  AAuuttoocceeffaalliieeii  BB..OO..RR..””,,  vvaa  pprrooppuunneemmttooddooxx  [[ii  aall  AAuuttoocceeffaalliieeii  BB..OO..RR..””,,  vvaa  pprrooppuunneemm
uunn  ppeelleerriinnaajj  llaa  CCoonnssttaannttiinnooppooll  ((IIssttaannbbuull))  ssiiuunn  ppeelleerriinnaajj  llaa  CCoonnssttaannttiinnooppooll  ((IIssttaannbbuull))  ssii
NNiicceeeeaa  ((IIzznniikk))  ppeennttrruu  aa  ddeessccooppeerrii  llooccuurriilleeNNiicceeeeaa  ((IIzznniikk))  ppeennttrruu  aa  ddeessccooppeerrii  llooccuurriillee
uunnddee  ss--aa  ssttaabbiilliitt  CCrreezzuull  OOrrttooddooxxuunnddee  ss--aa  ssttaabbiilliitt  CCrreezzuull  OOrrttooddooxx

PPLLEECC~~RRII::  1188  ––  2222  aauugguusstt,,  11  ––  55  sseepptteemmbbrriiee,,  
66  ––  1100  sseepptteemmbbrriiee

ZZIIUUAA  II  --  mmiieerrccuurrii:: Plecare din Bucure[ti cu autocarul la
ora 19.00 din Dealul Mitropoliei, pe traseul Bucure[ti –
Giurgiu – Ruse – Veliko Târnovo – Kapitan Andreevo –
Kapikule – Edirne – Istanbul (750km – se circul`
noaptea).

ZZIIUUAA  IIII  --  jjooii:: Sosire la Istanbul si cazare. Turul ora[ului
bizantin Constantinopol, vizitarea Patriarhiei Ecumenice,
Biserica Vlaherne, Mân`stirea Chora, Mân`stirea Izvorul
T`m`duirii, Închisoarea Yedikule, zidurile vechiului oras
Constantinopol, Biserica Sf. Paraschevi (ctitoria lui Con-
stantin Brâncoveanu). Cazare în Istanbul – hotel 3*.

ZZIIUUAA  IIIIII  --  vviinneerrii:: Mic dejun. Plecare din Istanbul c`tre
Niceea (Iznik), locul unde în anul 325 s-a tinut sinodul
ecumenic unde a fost adoptat Crezul Ortodox. Sinodul I
Ecumenic s-a deschis oficial la Niceea, în 20 mai 325 [i
a durat pân` la 25 august acela[i an. 

La [edin]a deschiderii oficiale [i la cea de închidere a
asistat însu[i împ`ratul Constantin cel Mare. {edintele
oficiale ale Sinodului s-au ]inut în sala de recep]ie a pa-
latului imperial din Niceea, sub pre[edin]ia episcopilor
Eusta]iu al Antiohiei (324-330) [i Alexandru al Alexan-
driei (313-328). Retur la Istanbul. Cazare.

ZZIIUUAA  IIVV  --  ssââmmbb`̀tt`̀:: Mic dejun. Vizitarea Catedralei Sf.
Sofia, construit` de împaratul Iustinian în anul 537,
Moscheea Albastra, Topkapi – fostul palat al sultanilor [i
actualul Muzeu Na]ional al Turciei, care ad`poste[te ex-
ponate unice: mâna dreapt` a Sf. Ioan Botez`torul,
sabia lui {tefan cel Mare, sabia lui David, toiagul lui
Moise. Cazare în Istanbul.

ZZIIUUAA  VV  --  dduummiinniicc`̀:: Mic dejun. Plecare spre ]ar`. Tre-
cere prin Epivata (locul de nastere al Sf. Paraschiva) [i
Edirne unde se viziteaz` Moscheea Selimye. Sosire în
func]ie de formalit`]ile vamale.

TARIF: 160 EURO/persoana (grup minim 40 pers.)

+20 EURO/pers. pentru grup de 30 pers.
ACTE NECESARE: pa[aport valabil minimum 6 luni de

la data întoarcerii în þar`!

PPEELLEERRIINNAAJJ   BBUUCCUURREE{{TTII   ––  DDEERRVVEENNTT  PPEELLEERRIINNAAJJ   BBUUCCUURREE{{TTII   ––  DDEERRVVEENNTT  
––  BBAALLCCIIKK  ––  VVAARRNNAA  ––  BBUUCCUURREE{{TTII––  BBAALLCCIIKK  ––  VVAARRNNAA  ––  BBUUCCUURREE{{TTII

ZZiiuuaa  11  -- Ora 08:00 - plecare din Bucuresti (parcare
restaurant Cina) pe traseul Bucure[ti – C`l`ra[i – trecere
cu bacul – Silistra – Dervent (vizitarea Mân`stirii Dervent
situat` în satul Gali]a din comuna Ostrov, aflat` la 96 km
de Constan]a. Aici au fost omorâ]i cei patru discipoli ai
Sfântului Apostol Andrei. 

Dup` moartea acestora, patru cruci au ap`rut într-un
mod misterios pe mormintele lor, iar ast`zi se mai p`s-
treaz` dou` dintre ele) – Adamclisi (vizitarea cet`]ii
Adamclisi, Complexul muzeal Tropaeum Traiani) – Mur-
fatlar – Constanta – Techirghiol (vizit` la M`n`stirea Sf.
Maria) – Mangalia – Nisipurile de aur. Cazare [i cin`.

ZZiiuuaa  22 - Mic dejun. Plecare spre Balcik (vizitarea ora-
[ului, Castelul Reginei Maria - construit de-a lungul a trei
terase combinând elemente ale stilului maur [i stilului
mediteraneean cu cel al caselor bulg`re[ti) – Varna (vi-
zit`) – Ruse – Bucure[ti.

TTAARRIIFF::  7755  EEUURROO  //  PPEERRSSOOAANN~~
((ggrruupp  ddee  mmiinniimmuumm  3355  ddee  ppeerrssooaannee))

Servicii incluse: transport cu autocar modern cu AC;
cazare hoteluri 3* [i 4*; ghid român; preot înso]itor;
pentru fiecare pelerinaj sunt prev`zute condi]ii specifice
pentru servirea mesei.

DDeettaalliiii  ssuupplliimmeennttaarree
ssee  ppoott  oobb]]iinnee  llaa  wwwwww..aaccrr..rroo;;  oorrggaanniizzaarree@@aaccrr..rroo;;  
tteell::  002211//441100..7733..5500,,    002211//331177..8822..5511..  
OObbiieeccttiivveellee  iinncclluussee  îînn  ppeelleerriinnaajjee  ppoott  ffii  ssoolliicciittaattee  ddee

cc`̀ttrree  ttuurrii[[ttii  [[ii  oopp]]iioonnaall..

MMâânn`̀ssttiirreeaa  DDeerrvveennttMMâânn`̀ssttiirreeaa  DDeerrvveenntt PPee[[tteerraa  SSff..  AAnnddrreeiiPPee[[tteerraa  SSff..  AAnnddrreeii
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B R E V I A RB R E V I A R
� În 1891 Rene Panhard [i Emile Levasor au con-

struit prima tr`sur` „f`r` cai” cu un motor Daimler;
� În 1906 a fost organizat primul concurs „Grand

Prix“ care s-a ]inut la Le Mans, \n Fran]a;
� Luxemburg are cele mai aglomerate drumuri din

Europa cu 570 ma[ini per 1.000 oameni;
� Vopseaua unui Ferrari F40 este atât de sub]ire

încât se vede fibra de carbon prin ea. Mai multe straturi
de vopsea ar fi ad`ugat o greutate nedorit`.
� Prima ma[in` produs` pe band` rulant` a fost

Ford Model T. 
În 1916, 55% dintre ma[inile produse în lume erau,

a]i ghicit, Ford T;

� „Volvo“ a fost înfiin]at dup` ce so]ia fondatorului
Assar Gabrielsson a decedat în urma unui accident de
ma[ina! El a dorit atunci s` produc` cele mai sigure
ma[ini posibile;
� În 1959, Nils Bohlin, un inginer la firma „Volvo“

implicat în domeniul siguran]ei la bord, a inventat
centura de siguran]` cu fixare în trei puncte, atât de
r`spândit` în zilele noastre;

� Ora[ul cu cele mai multe automobile „Rolls Roy-
ce“ per cap de locuitor, este Hong Kong;
� Prima flot` de airbag-uri experimentale a fost

construit` de „Ford“, în 1971; Prima ma[in` din lume
care dispunea de airbag-uri frontale în dotarea standard
a fost „Porsche 944 Turbo“, în 1987;

FF lloorr iinn  JJFF lloorr iinn  JJ UUMMUUGG~~  UUMMUUGG~~  �

Prietenul
la 

nevoie 
se
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Chevrolet Aveo SedanChevrolet Aveo Sedan
echipat cu aer condi]ionat,
ABS, dublu airbag,
geamuri electrice fa]`,
radio CD cu MP3,
\nchidere centralizat`
[i servodirec]ie 

Noul Chevrolet CruzeNoul Chevrolet Cruze
cu 5 ani garan]ie, 

motoriz`ri EURO 5 pe benzin`
cu taxe de poluare zero, 

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 \nc`lzire,
radio CD cu MP3, \nchidere

centralizat` cu telecomand` [i
multe alte echip`ri standard

Noul  Chevrolet  SparkNoul  Chevrolet  Spark
echipat cu aer condi]ionat, 
6 airbaguri ([ofer, pasager,

laterale,  cortin`), 
ABS, geamuri electrice fa]`,

\nchidere centralizat`, 
radio CD MP3/ USB

[i scaun [ofer 
reglabil pe \n`l]ime

de la doar 5499 Euro cu TVA [i primele de casare incluse

la doar 5530 Euro cu TVA inclus

de la doar 9530 Euro cu TVA inclus!




