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

impul istoric al Automobil Clubului Român [i
cronica existen]ei sale de peste 108 ani înscriu
pagini originale de cultur` [i civiliza]ie, atât pe plan
na]ional, cât [i interna]ional. Voca]ia automobi lis mu -
lui sportiv a Automobil Clubului Român a fost [i este
racordat`, de peste un secol, la standardele euro -
pene [i mondiale. Este unanim cunoscut [i recu -
noscut adev`rul c` Automobil Clubul Român se
înscrie, în analele istoriei, printre primele 10 cluburi
auto seculare din Europa [i printre primele 14
cluburi auto seculare din lume. De asemenea, ACR
s-a înscris, la începutul secolului trecut, printre pri -
mele 6 cluburi din lume care au organizat competi]ii
automobilistice, dup` cluburile auto din Fran]a, SUA,
Germania, Italia [i Austria. Primul record românesc
de distan]`, într-un raid auto european, l-a ob]inut, în
1901, prin]ul George Valentin Bibescu, care a str` -
b`tut distan]a Geneva – Bucure[ti cu o vitez` teh ni -
c` medie de 24,5 km/h, pe o distan]` de 1827 km.
Prima curs` de automobile din România, organizat`
de ACR, a fost la 22 septembrie 1904, la numai cinci
luni de la crearea sa, pe distan]a Bucure[ti – Giurgiu
– Bucu re[ti. În 1936, Petre Cristea realizeaz` cea
mai mare victorie a automobilismului românesc prin
câ[tigarea Raliului „Monte Carlo“. În 1939, Jean Cal -
cianu câ[ tig` „Marele Premiu al Ora[ului Belgrad“.
Am nominalizat doar câteva performan]e emble -
matice, din sutele existente în analele ACR.

În perioada postbelic`, Automobil Clubul Român
a organizat competi]ii memorabile, cu edi]ii anuale,
precum „Raliul Dun`rii“, „Raliul Z`pezii“, „Raliul Por -
]ile de Fier“, „Raliul Banatului“, „Raliul M`n`stirilor“,
„Raliul Deltei“, „Raliul Bra[ovului“, „Raliul Podul
Înalt“, Campionatul Na]ional de Raliuri, Campionatul
Na]ional de Vitez` în coast`, Raliul României etc.
Automobil Clubul Român a participat cu o pleiad` de
pilo]i performan]i la „Turul Europei“, „Raliul Nisipurile
de Aur“, „Raliul Balcanic“, câ[tigat în 1937 de Petre
Cristea, iar în 1938 de Titu Manicatide, „Cupa Prie -
teniei“, etc. Începând cu 1975, Automobil Clubul Ro -
mân a organizat, în edi]ii anuale, Campionatul Na -
]ional de Karting, inaugurat la Arad.

Sportul automobilistic [i de karting î[i continu`
existen]a [i ast`zi, având coloana vertebral`, expri -
mându-ne metaforic, în Automobil Clubul Român, ca
factor de ini]iativ` [i ap`r`tor al valorilor sale pe -
rene, în fa]a unor încerc`ri de destabilizare. El a
rezis tat consecin]elor primului [i celui de-al doilea
r`zboi mondial, meandrelor diferitelor regimuri poli -
tice, celor aproape cinci decenii de dictatur` comu -
nist`, asociat` cu un pericol poten]ial, [i altor încer -
c`ri, inclusiv postdecembriste 1989. Miracolul per -
sisten]ei sale istorice de peste 108 ani se datoreaz`
faptului c`, Automobil Clubul Român a reprezentat
profesiunea de credin]` a automobilismului din Ro -
mânia, stâlpul s`u de rezisten]`, inclusiv al spec -
trului automobilistic [i de karting. La persisten]a,
timp de peste un secol, a edificiului sportului auto -
mobilistic [i-au adus contribu]ia numeroase gene -
ra]ii de sportivi, precum [i personalit`]i emblematice
care au vegheat la p`strarea [i dezvoltarea tradi]iei,
a valorilor fundamentale ale ACR. Acest fapt de
stabilitate [i fidelitate, esen]ial în dimensiunea sa
secular` [i nu de conjunctur`, a determinat Fede -
ra]ia Interna]ional` a Automobilului s` acorde Auto -
mobil Clubului Român atributul de autoritate sportiv`
na]ional` (ASN) pentru sportul automobilistic [i de
karting, înc` în urm` cu [apte decenii, adic` de la
înfiin]area ASN în cadrul FIA.

Pentru istoricii interesa]i de statistici, inclusiv din
automobilism, reamintim faptul c` ACR a aderat la
Federa]ia Interna]ional` a Automobilului, înc` în
urm` cu 108 ani, când acest organism mondial a
luat fiin]`, clubul nostru înscriindu-se printre membrii
s`i înc` din septembrie 1904.

Automobil Clubul Român reprezint` [i ast`zi o
identitate proprie, inconfundabil`, în Societatea Ci -
vil` din România, prin p`strarea [i propulsarea ne -
con tenit` a voca]iei sale automobilistice [i a spor -
tului cu motor, fapt statuat de Legea nr. 875 din
1909, HCM nr. 614 din 1967, Decretul nr. 128 din
1985, Decretul nr. 85 din 1990, HCM nr. 737 din
1990, precum [i în Legea Educa]iei Fizice [i
Sportului nr. 69/2000. În ultimele dou` decenii,
activitatea sportiv` sub auspiciile ACR s-a

TT
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dezvoltat considerabil. Sistemul competi]ional
cu tradi]ie [i-a p`strat vitalitatea în cadrul

Campionatelor Na]ionale. S-au înfiin]at numeroase
cluburi de automobilism [i karting în toate regiunile
]`rii, care au consfin]it o nou` realitate, constând în
competi]ii ale licen]ia]ilor [i competi]ii mixte cu
licen]ia]i [i sportivi amatori, care str`bat traseele
consacr`rii, sub auspiciile ACR-CNAK. De mai bine
de 15 ani a ap`rut [i s-a dezvoltat, în filialele ACR,
sportul automobilistic feminin, în etape anuale [i
zonale, ale „Raliului Frumuse]ii“, care au fost luate
ca etalon pentru înfiin]area, în cadrul FIA, a unei
com peti]ii mondiale de automobilism feminin. Auto -
mobil Clubul Român g`zduie[te anual competi]ii
europene [i interna]ionale la Satu Mare, Timi[, Hu -
ne doara, Sibiu, Br`ila, etc., cu particip`ri ale spor -
tivilor licen]ia]i ([i nu numai). 

Din ini]iativa ACR s-a înfiin]at, începând cu 2004,
Campionatul Balcanic, sub denumirea de South –
East European Karting Zone (SEEKZ), cu particip`ri
redutabile din Bulgaria, Grecia, Turcia, Macedonia,
Serbia, Ucraina [i România. Este notabil faptul c` la
competi]ia interna]ional` „Raliul Sibiului“, desf` -
[urat` în iulie 2012, a participat un num`r impresio -
nant de echipaje, cu zeci de pilo]i consacra]i din 15
]`ri. Nu trebuie uita]i numero[i campioni ai sportului
automobilistic care, de-a lungul anilor, au repre zen -
tat România în numeroase com peti]ii de prestigiu

din lume. [i dac` i-am nominalizat pe George
Valentin Bibescu [i Petre Cristea înainte de al doilea
r`zboi mondial, nu putem s` nu recu noa[tem
rezultatele actuale deosebite ale lui Mihai Mari -
nescu, în Campionatul FIA Formula 2, ale lui Costel
C`[uneanu, în Cupa Mondial` FIA pentru Raliuri Tot
Teren, ale lui Doru Sechelariu sau ale lui Marco
Tempestini, etc. 

Campionatele na]ionale, zonale [i locale organi -
zate în fiecare an sub egida Automobil Clubului Ro -
mân, aliniaz`, la fiecare edi]ie, multe mii de partici -
pan]i, licen]ia]i [i tineri care bat la por]ile afirm`rii,
sus]inu]i de zeci de mii de spectatori, ceea ce lan -
sea z` automobilismul [i kartingul sportiv printre cele
mai iubite ramuri ale sportului românesc.

Arcul de timp înscris de la prima curs` auto
organizat` de ACR în 22 septembrie 1904 [i pân` la
Raliul Sibiului din iulie 2012, consacr` voca]ia
secular` neîntrerupt` a Automobil Clubului Român
pentru sportul automobilistic [i de karting sportiv,
atât ca organizator [i instan]` de ini]iativ` automo -
bilistic`, cât [i ca un garant al p`str`rii valorilor com -
peti]ionale ale Federa]iei Interna]ionale a Automo -
bilului.

Constant in  NICULESCU, Constant in  NICULESCU, 
Pre[edinte le  Automobi l  C lubulu i  RomânPre[edinte le  Automobi l  C lubulu i  Român

Fântâna George Gr. Cantacuzino, din Parcul Carol, 
unde s-a dat startul primei curse auto Bucure[ti-Giurgiu, 1904.

Ü
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La finele lunii iunie 2012 a avut loc în Capitala Republicii Cehe,
Conferin]a Comisiilor Federa]iei Interna]ionale a Automobilului con -
sacrat` mecanis melor de mobilitate [i transport, perfec]ion`rii în viitor
a managementului transporturilor de m`rfuri [i per soane, la nivel
global, în condi]iile provoc`rilor participan]ilor la traficul rutier,
asigur`rii siguran]ei circula]iei pe drumurile publice (autovehicul [i
[ofer).

La Conferin]` au participat 180 de delega]i ai cluburilor na]ionale de
automobilism din peste 60 de ]`ri de pe toate continentele.

Automobil Clubul Român a fost reprezentat de o delega]ie condus`
de domnul Constantin NICU LESCU, Pre[edintele asocia]iei.

Conferin]a a fost precedat` de mesajul Pre[e din telui FIA, domnul.
Jean Todt [i a domnului Brian Gib bons, FIA Deputy President, adresat
tuturor partici pan]ilor.

REUNIUNEA COMISIILOR
FIA -  2012

Jean Todt,
Pre[edintele

FIA

ACR interna]ional

Brian Gibbons, 
Vicepre[edinte

FIA  
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DE LA „CAPITALA
CULTURAL~ EUROPEAN~“
LA „CAPITALA
AUTOMOBILISTIC~
EUROPEAN~“

Dac` via]a noastr` o tr`im prin simboluri, an de an,
lun` de lun` [i zi de zi, dac` paradigmele ne
br`zdeaz` existen]a istoric` [i cotidian`, pe „ogorul”
str`mo[esc al valorilor na]ionale [i universale, de ce
n-am asocia [i acum, în iulie 2012, cele dou`
universuri spirituale ale Sibiului, universul cultural [i
universul sportului automobilistic? {i suntem motiva]i
s` afirm`m c` Sibiul a tr`it, în iulie 2012, fream`tul
european al automobilismului, când înc` nu s-a stins
fream`tul european al culturii sibiene. Dac` în anul

2010 Sibiul a fost „capitala culturii europene“, acum,
în vara 2012, Sibiul a fost „Capitala european` a
automobilismului” care a monopolizat loca]iile supre -
me ale sportului cu motor ale multor zeci de echipaje
de pilo]i licen]ia]i din 15 ]`ri de pe continentul nostru,
[i zecile de mii de turi[ti sus]in`tori împ`timi]i ai celor
de la volanul bolizilor care au uluit cu decibelii lor,
suflarea uman` pe sute de kilometri.

Raliul Sibiului a fost onorat, în valen]ele sale
protocolare de excep]ie, de prezen]a Primului

RALIUL SIBIULUI 2012

eveniment ACR

În plin` lun` de var`, iulie 2012, luna lui cuptor,
Sibiul tr`ie[te forfota marilor evenimente de civiliza]ie
contemporan`, care pune în mi[care întreaga suflare
a acestei metropole, denumit`, printr-o metafor` cu
mari rezonan]e spirituale „O INIM` ÎN INIMA ]`RII”.
Pentru c` Sibiul este a[ezat de destinul s`u istoric în
centrul României, aici unde se îngem`neaz` toate
drumurile teritoriilor române[ti, punct de leg`tur` organic`, de pulsa]ie economic` [i cultural`
româneasc` [i european`.

Ü

Pre[edintele ACR, \mpreun` cu Primarul
Sibiului [i Pre[edintele Consiliului Jude]ean

Sibiu, la Raliul Sibiului
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Mi nistru, dl. Victor Ponta, a Pre[edintelui Automobil
Clubului Român, dl. Constantin Niculescu, or -
ganiza]ie care de]ine [i atributul de Autoritate Spor -
tiv` Na]ional` atribuit` de FIA, pentru sportul automo -
bilistic [i de karting din România, iar pe plan local a
Primarului Municipiului Sibiu, dl. Klaus Johannis, a
Pre[edintelui Consiliului Jude]ean, dl. Ioan Cindrea.
Nu putem omite nici prezen]a d-lui Cristian Barha -
lescu, Secretar de Stat în Ministerul Dezvolt`rii
Regionale [i Turismului.

Înalta [tachet` a Raliului Sibiului [i rezonan]a sa
mondial` a fost conferit` [i de faptul c`, aceast`
competi]ie a aliniat la start pe pilo]ii înscri[i în etapa a
opta din INTERCONTINENTAL RALLY CHAL -
LENGE. Iar prezen]a Primului Ministru al României la
Raliul Sibiului, inclusiv la festivitatea de premiere din
21 iulie 2012 din Pia]a Mic` din Sibiu, ne îndeamn`
s` rememor`m primirea protocolar` pe care domnia
sa, împreun` cu Valeriu Zgonea, Vicepre[edinte al
Ca merei Deputa]ilor, au f`cut-o Pre[edintelui Fe -
dera]iei Interna]ionale a Automobilului, dl. Jean Todt,
cu pri lejul vizitei întreprins` în anul 2011, în România,

la invita]ia Pre[edintelui ACR. În arcul de timp înscris
de la acest moment, 6 mai 2011 la 21 iulie 2012, dl.
Valeriu Zgonea a fost ales în înalta func]ie de
Pre[edinte al Camerei Deputa]ilor, iar dl. Victor Ponta
a fost investit ca Prim-Ministru al Guvernului. Am tr`it
la Sibiu, a[adar, sub impactul spiritual al atâtor
simboluri române[ti, europene [i mondiale, care au
conferit Raliului înalte performan]e automobilistice
din Capitala Cultural` European`, rezonan]e care vor
scrie istorie pe malurile Cibinului.

SIBIUL, LEAG~N 
DE CULTUR~ {I CIVILIZA}IE

Acordarea, la nivel european, în matca valorilor
UNESCO, a statutului Sibiului de CAPITAL~ CUL -

TURAL~ EUROPEAN~, a fost memorabil`. De for]a
spiritual` a acestui blazon s-au convins [i zecile de
mii de turi[ti, din numeroase ]`ri europene [i de pe
alte continente, care au fost oaspe]ii Sibiului în zilele
Raliului automobilistic din iulie 2011. Analele istorice,
consemneaz` c` ora[ul a fost atestat documentar din
perioada 1192 – 1196 ca „PRAEPOSITUS CIBI -
NIENSIS“, iar dup` secolul XII, când are loc faptul
istoric deosebit al coloniz`rii sa[ilor, ora[ul prime[te
[i numele german de HERMANNSTADT. Cultura
str` veche, ca [i civiliza]ia str`veche româneasc`, în -
re gistreaz` mii de fire spirituale, într-o simbioz`
fecund`, cu cultura [i civiliza]ia sa[ilor [i altor na]io -
nalit`]i a[ezate pe p`mântul ospitalier sibian. Pentru
a-[i ap`ra glia comun`, locuitorii Sibiului [i-au
construit o puternic` cetate, cu 40 de turnuri de
ap`rare. La rândul lor, bisericile de dimensiuni uria[e,
din satele acestor plaiuri, s-au fortificat cu ziduri
groase [i turnuri de piatr`. Pân` [i ast`zi, aceste
cet`]i de ap`rare, str`zile [i casele p`streaz` un
puternic aer medieval, cu str`zi înguste, cu case f`r`
gard, lipite una de alta, ca o singur` cl`dire de la un
cap`t la altul al drumurilor. Întâlnim str`zi pavate,
poduri, pie]e, turnuri cu ceas, balcoane, creneluri,
într-o arhitectur` de piatr` [i lemn.

Sibiul a clocotit dintotdeauna la o înalt` tem -
peratur` spiritual`. Înc` din secolul XIV se Ü

eveniment ACR
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edific` o bibliotec` cu c`r]i [i manuscrise la
dispozi]ia c`rturarilor; în 1530 se înfiin]eaz`

prima tipografie, care a dat un catehism luteran în
limba român`; în 1861 se înfiin]eaz` asocia]ia
Transilvania ASTRA, unde au activat Timotei Cipariu,
George Bari]iu, Sextil Pu[cariu, iar, mai târziu
Octavian Goga [i Ion Agârbiceanu. Aici a tr`it (1493
– 1562) marele umanist european Nicolaus Olahus,
precum [i Conrad Haas, care a inventat prima
rachet` în trei trepte din lume.

Institu]iile de [tiin]` [i cultur` tr`iesc [i ast`zi
osmoza spiritual` a locuitorilor: teatrul de stat în
limbile român` [i german`, teatrul pentru copii [i
tineret „GONG“, multiplele ansambluri folclorice, cele
peste 500 de institu]ii de înv`]`mânt pre[colar,
primar, gimnazial, liceal, universitar, consfin]esc o
tradi]ie multisecular` a românilor, etnicilor germani,

maghiari [i a altor na]ionalit`]i, care tr`iesc [i trudesc
împreun` de veacuri pe aceste meleaguri generoase.
Ospitalitatea localnicilor sibieni, de peste 450.000 de
suflete, situat pe o suprafa]` de 5.422 kmp, este
exprimat` simplu: „A[adar, drag` Prietene, de
oriunde ai fi, e[ti oricând binevenit în ora[ul [i
jude]ul Sibiu“.

Aceasta a fost [i deviza de c`p`tâi în care au fost
întâmpina]i [i în care au fost înconjura]i, cu o

remarcabil` ospitalitate [i omenie, oaspe]ii Raliului
Sibiului, fie ei pilo]i, fie ei mari meseria[i în
propulsarea cailor putere, fie ei turi[ti, fie ei p`rin]i,
fra]i sau surori ai celor veni]i s` dea valoarea cuvenit`
acestei mari competi]ii automobilistice din Calendarul
2012 al Federa]iei Interna]ionale a Automobilului [i
Automobil Clubului Român.

I l ie  GABRAI l ie  GABRA

Ü

Clasament general - Raliul Sibiului 2012

eveniment ACR
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Ziua de 29 iunie simbolizeaz` „Ziua Dun`rii”.
Dac`, de fiecare dat`, acest eveniment era
s`rb`torit oficial la Tulcea, acum, la 29 iunie 2012,
Ziua Dun`rii a fost marcat` la Bucure[ti, sub
auspiciile Ministerului Mediului [i P`durilor, la
Muzeul ]`ranului Român. Data de 29 iunie
marcheaz` semnarea, în 1994, la Sofia, a
Conven]iei privind cooperarea pentru protec]ia [i
utilizarea durabil` a fluviului Dun`rea sub auspiciile
Comisiei Interna]ionale pentru Protec]ia acestui
fluviu.

La festivitate au participat Rovana PLUMB,
Ministrul Mediului [i P`durilor, Eduard HELLVIG,
Ministrul Dezvolt`rii Regionale [i Turismului, Dorin
PALAGHICIUC, Secretar la Ministerul Afacerilor
Externe, reprezentan]i ai Societ`]ii Civile, speciali[ti
în problemele Dun`rii, reprezentan]i ai mass-media.
Cu acest prilej s-a semnat Contractul de Finan]are
pentru „Proiectul româno-bulgar de cooperare în
zona comun` de grani]` a Dun`rii: DANUBE
WATER”.

Interesul deosebit pentru acest eveniment nu este
de protocol, ca s` ne pronun]`m metaforic. Dun`rea
este al doilea mare fluviu al Europei, dup` Volga, ca
lungime [i ca debit, ea constituie, a[a cum
apreciaz` speciali[tii în domeniu, o ax` a Europei
Centrale, de leg`tur` cu Marea Neagr`, str`b`tând,
în traseul s`u, teritoriile a zece ]`ri [i patru capitale.
De bazinul hidrografic al Dun`rii beneficiaz` 19
state europene, el având o suprafa]` de 801.463

km² [i o popula]ie de 81 milioane de locuitori. Pentru
aceste considerente, Pre[edintele Automobil
Clubului Român a prezentat un mesaj cu prilejul
Zilei Dun`rii.

*
*     *

Se cuvine un elogiu adus Pre[edintelui
„Asocia]iei Salva]i Dun`rea [i Delta”, domnului Liviu
MIHAIU, amfitrionul [i moderatorul întregii ac]iuni.
Timp de dou` zile, pe scena din curtea interioar` a
„Muzeului ]`ranului Român”, s-au perindat cele mai
bune forma]ii folclorice din localit`]ile Deltei Dun`rii:
Corul lipovenesc de femei Sinicika – Mila 23;
Armonica din Pecineaga; Romano Butiq (folclor
tradi]ional cu l`utari etc.).

Prezent`m, în acest context, textul mesajului
Domnului Constantin NICULESCU, Pre[edintele
ACR.

I l ie  GABRAI l ie  GABRA

„ZIUA
DUN~RII“

eveniments`rb`toare

MOTO: Dun`rea,  Dun`rea,  
Cor idoru l  Cor idoru l  

Verde Verde 
a l  Europeia l  Europei
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eveniments`rb`toare

Onorat` asisten]`,
Este deosebit de important c` acum, când

marc`m Ziua Dun`rii, gra]ie ini]iativei asocia]iei
„Salva]i Dun`rea [i Delta“, s` putem privi, în
orizonturile prezentului, destinul Deltei, cea mai
mare zon` umed` natural` a Europei [i, totodat`
cea mai bogat` în biodiversitate, acest col] mirific [i
pierdut al naturii. 

Aduc, a[adar, omagiul meu, Pre[edintelui
asocia]iei „Salva]i Dun`rea [i Delta”, domnului Liviu
Mihaiu, amfitrionul întâlnirii noastre de ast`zi, pentru
c`, în acest univers, tr`iesc peste 300 de specii de
p`s`ri, iar în adâncul apelor peste 160 specii de
pe[ti, într-un habitaclu unic împodobit de aproape
1.200 specii de plante, numeroase din ele
multiseculare. {i, de ce nu, pentru c` aceast` clim`
temperat-continental` asigur` peste 2.500 de ore
pe an de str`lucire solar`. {i pentru c` UNESCO
ne-a declarat aceast` bog`]ie na]ional`, ca unicat în
Europa [i ca una din cele mai mari rezerva]ii ale
biosferei planetei noastre. Ac]iunea de ast`zi
cuprinde, ca un corolar, tot acest univers românesc
[i universal.

Prezen]a, atât de generoas` din seara aceasta
de 29 iunie, ne emo]ioneaz`, desigur, pe to]i [i ne
face p`rta[ii unei idei nobile: salvarea Deltei

Dun`rii. Personal, mi-am dedicat, pot spune, sute [i
sute de ore, zile [i nop]i de reflec]ii în perioada în
care am fost deputat în Parlamentul României
pentru Jude]ul Tulcea, în anii 2000 – 2004. 

Atunci am organizat, împreun` cu Academia
Român`, Simpozionul Na]ional „Dezvoltarea
Durabil` a Deltei Dun`rii“, care a focalizat
principalele deziderate ale Deltei, ale oamenilor
tr`itori pe aceste meleaguri. În deplas`rile mele
s`pt`mânale m-am identificat cu greut`]ile [i
dolean]ele oamenilor minuna]i care tr`iesc în Delta
Dun`rii, iar prin larga consultare a min]ilor
academice prezente la simpozion am construit un
mesaj major de istorie contemporan` pentru
institu]iile statului [i, deopotriv`, pentru instan]ele
locale responsabile de salvarea Deltei. 

Tot atunci am hot`rât dezvoltarea întregii logistici
turistice a Automobil Clubului Român, pentru ca
aceast` bog`]ie a Deltei Dun`rii s` poat` fi cât mai
accesibil`, civilizat [i civilizatoriu, de c`tre oameni
din toate zonele ]`rii, cu automobilul, ca principal
vehicul al libert`]ii noastre de mi[care.

Constat c`, dup` 10 ani de la acel simpozion
organizat, cum afirmam, sub auspiciile Academiei
Române [i Camerei Deputa]ilor, la ini]iativa mea,
suferin]ele Deltei, nu numai c` nu au sc`zut în
intensitate, dar chiar s-au amplificat. Marile ei
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probleme pot fi rememorate, împreun` cu factorii
constructivi care vegheaz` la marele patrimoniu
românesc aflat la r`scruce de destin, doar prin
câteva idei:

1. Nep`sarea factorilor cu responsabilit`]i în
domeniu, fa]` de urgentarea reconstruc]iei
ecologice a suprafe]elor degradate [i
neproductive;
2. Toleran]a fa]` de pescuitul intensiv [i practicile
de braconaj care conduc la bulversarea
resurselor piscicole ale Deltei;
3. Închiderea ochilor, ca printr-un somn al ra]iunii,
fa]` de dezvoltarea haotic` a turismului, inclusiv
cu efecte negative asupra calit`]ii vie]ii
locuitorilor Deltei Dun`rii [i conserv`rii biosferei;
4. Nesocotirea m`surilor ecologice de combatere
a polu`rii apelor Dun`rii, datorit` inexisten]ei
unui sistem unitar [i integrat pe întregul traseu al
Dun`rii, de colectare a de[eurilor [i limitarea
impactului distructiv al acestora asupra calit`]ii
apei.
5. Înc`lcarea cu bun` [tiin]` a directivelor Uniunii
Europene privind conservarea biodiversit`]ii [i a
statutului de rezerva]ie a biosferei, a acestui
patrimoniu UNESCO;
6. Toleran]a neîncetat` fa]` de solu]ionarea unor
dosare penale  întocmite în urma constat`rii a
multor sute de infrac]iuni de înc`lcare a legisla]iei
române în ceea ce prive[te p`strarea valorilor
biosferei Deltei Dun`rii.

Am sintetizat aceste mesaje [i în cartea mea
„Politica [i eternizarea nihilismului“, publicat` cu

câtva timp în urm`. 
Referindu-ne la tema dezbaterii de ast`zi,

constat`m c` sintagma nihilismului este pe deplin
valabil` [i în ceea ce prive[te universul unicat în
Europa [i rarisim pe Mapamond, al Deltei Dun`rii.
Oare faptul c` biosfera Deltei Dun`rii a fost înscris`
ca patrimoniu UNESCO, nu ne poate pune în
mi[care nici ast`zi? Câte decenii trebuie s` mai
treac` pentru ca Delta Dun`rii s` fie salvat`? Oare
câte guverne trebuie s` se perinde [i, deopotriv`,
câte construc]ii parlamentare trebuie s` fie validate
de voin]a poporului pentru ca Delta Dun`rii s`-[i
intre în drepturile sale seculare?

În acela[i timp, consider c` se impune ca, pentru
salvarea Deltei Dun`rii s` fie implicate, mult mai
eficient, [i organiza]iile Societ`]ii Civile, în toat`
diversitatea lor. În ceea ce prive[te Automobil
Clubul Român, ne oferim disponibilitatea de a
regândi întregul sistem de integrare a transportului
auto cu transportul nautic al Deltei, în vederea
prevenirii polu`rii, dezintegr`rii mediului deltaic [i
cre[terii gradului de accesibilitate spre zonele cheie
ale Deltei.

Iat` cateva din problemele care trebuie s` ni l-e
punem [i ast`zi, transformând acest eveniment eco-
cultural într-un moment de ini]iativ`, de mesaj major
pentru organismele decidente din România privind
salvarea Deltei Dun`rii [i, nu în ultimul rând, pentru
organiza]iile Societ`]ii Civile care î[i pot intra mai
bine în responsabilit`]i, inclusiv pentru viitorul Deltei
Dun`rii.

Constant in  NICULESCUConstant in  NICULESCU

eveniments`rb`toare
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În anul 1997, Automobil Clubul Român a înfiin]at,
la sediul s`u din Bucure[ti, CENTRALA DE ALARM~
{I INFORMA}II ACR, care a însemnat un moment
deosebit pentru perfec]ionarea calit`]ii serviciilor de
asisten]` rutier` oferite membrilor ACR [i ai cluburilor
partenere din str`in`tate, precum [i pentru partenerii

tradi]ionali ai aso -
cia]iei.

Acest m oment a
coincis, din punct
de vedere istoric,
cu desf`[urarea la
Bucure[ti, sub
aus piciile Auto mo -
bil Clubului Ro -
mân, a lucr`rilor
Plenarei Anuale a
Alian]ei Interna ]io -

nale de Turism, Regiunea I, prezidat` de Pre[e din -
tele acesteia, Paul Nouwen. Semnifica]ia constituirii
Centralei de Alarm` [i Informa]ii, la o dat` apropiat`
de Plenara Anual` AIT, de la Bucure[ti, rezid` în
aceea c` Plenara Alian]ei Interna]ionale de Turism a
avut ca ]el elabo -
rarea unei strategii
pe termen lung
privind influen]ele
auto mobilismului
asupra omului [i
civiliza]iei moder -
ne, impactul auto -
mobilului asupra
perfec]ion`rii teh -
no logiilor de asis -
ten]` rutier`, op ti -
mizarea sistemului
de cooperare între
cluburile AIT în
extinderea servi -
ciilor de recipro -
citate în acest
domeniu. Înfiin ]a -
rea Cen tralei de
Alarm` [i Informa -
]ii ACR a constituit

un eveniment în per spectiva promo v`rii unei noi filo -
sofii de cooperare între cele peste 150 de cluburi
auto mobilistice în domeniul asis ten ]ei rutiere.

Un moment a parte al Plenarei AIT l-a constituit [i
acela în care pr e [edintele AIT, Paul Neuwen, a donat
patru auto mobile Volks wa gen Golf, echipate complet,
destinate asisten]ei rutiere de urgen]` pentru membrii
ACR [i ai cluburilor partenere din str`in`tate. Aceste
auto turisme au completat flota ACR de asisten]` ru -
tier` a membrilor asocia]iei [i ai cluburilor din str`i -
n`tate.

Totodat`, Automobil Clubului Român i s-a conferit
PLACHETA DE ONOARE a Alian]ei Interna]ionale de
Turism pentru activit`]ile multiple [i performante puse
la dispozi]ia membrilor asocia]iei.

În cei 15 ani de activitate, Centrala de Alarm` [i In -
forma]ii [i-a dezvoltat întreaga logistic` de asisten]`
rutier`. În prezent, aceasta pune la dispozi]ia
membrilor, non-stop, informa]ii specifice c`l`toriilor
cu automobilul, privind starea drumurilor în ]ar` [i
str`in`tate, reglement`rile vamale [i particularit`]ile
codului rutier din ]`rile prin care ace[tia circul`,
informa]ii turistice, rezerv`ri de locuri de cazare, date

CC EE NN TT RR AA LL AA   DD EE   AA LL AA RR MM ~~
{{ II   II NN FF OO RR MM AA }} II II   AA CC RR   --   

LL AA   11 55   AA NN II   DD EE   EE XX II SS TT EE NN }} ~~

lider de pia]`ACR
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privind taxele [i tarifele de autostr`zi, tuneluri,
poduri, pre]ul combustibililor de pretutindeni, etc.
ACR dispune de o flot` de interven]ie puternic`,
atât din autovehicule de transport, cât [i auto -
turisme spe cializate în rezolvarea inciden]elor
direct pe [osea. ACR este la dispozi]ia membrilor
s`i 24h/24h, nu numai pe teritoriul României, ci [i
în peste 43 de state europene, acolo unde ace[tia
pot beneficia de servicii permanente de asisten]`,
gra]ie colabor`rii cu organiza]iile automobilistice
membre ale Federa]iei Interna]ionale a Auto mo -
bilului (FIA).

În anul 2007, Automobil Clubul Român a reteh -
nologizat Centrala de Alarm` [i Informa]ii, inves -
tind în aparatur` modern` de ultim` genera]ie,
marca Nortel, dotând call center-ul ACR cu un
nou dispozitiv de distribu]ie automat` a apelurilor,
inclusiv cu un modul de raportare, având
posibilitate de monito ri zare a num`rului de apeluri
sosite, viteza de r`spuns, etc.

În anul 2008, ACR a ob]inut certificarea ISO
9001:2008 pentru calitatea serviciilor de asisten]`
rutier` [i mobilitate din România. În anul 2011,
Automobil Clubul Român [i-a îmbog`]it zestrea
de autovehicule de asisten]` rutier` cu 15
autoplatforme auto noi, Iveco Daily, de ultim`
genera]ie. ACR î[i consolideaz`, astfel, pozi]ia de
lider al asisten]ei rutiere din ]ara noastr`. La 15
ani de existen]`, Centrala de Alarm` [i Informa]ii
ACR, î[i onoreaz` cu succes statutul de partener
al ARC Europe pentru România.

Al in  DROSUAl in  DROSU

lider de pia]`ACR
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autos iguran]`  

La 25 iulie 2012 a fost marcat`, la Bucure[ti, ZIUA
EUROPEAN~ A SIGURAN}EI RUTIERE, prin orga -
nizarea unui Simpozion cu tema „Implicarea tinerilor
în accidente rutiere, informare [i preven]ie“. Proble -
matica Simpozionului a fost circumscris` campaniei
mondiale lansat` la 11 mai 2011, consecutiv în toate
]`rile lumii, inclusiv la Bucure[ti, de c`tre Organiza]ia
Na]iunilor Unite, intitulat` „DECENIUL MONDIAL AL
SIGURAN}EI RUTIERE 2011 – 2020“. Scopul cam -
pa niei este salvarea a 5 milioane de vie]i [i evitarea
a 50 de milioane de accidente soldate cu v`t`m`ri
cor porale. În prezent, accidentul rutier reprezint` a
7-a cauz` de deces pe plan interna]ional; la fiecare
[ase secunde o persoan` este ucis` sau r`nit` în
lume într-un accident pe [osea, ceea ce face ca
anual s` pl`teasc` tribut cu via]a peste 1,3 milioane
de persoane.

Organiza]ia Mondial` a S`n`t`]ii avertizeaz` c`,
dac` nu se intervine cu m`suri energice din partea
tuturor guvernelor apare riscul ca, la nivelul anului
2020, accidentul rutier s` reprezinte a 3-a cauz` de
deces pe plan mondial, adic` s` „urce“ de pe locul 7
pe locul 3 în grila mortalit`]ii pe glob.

Au fost prezentate mai multe comunic`ri axate pe
problematica simpozionului, ca de pild` „Considera]ii
asupra fenomenului rutier din România” – Campania
na]ional` de educa]ie rutier` „ALEGE VIA}A”
(Comisar [ef de Poli]ie Costin T~TUC, Adjunct al
Directorului Direc]iei Poli]iei Rutiere din IGP), „Modi -
fic`ri [i îmbun`t`]iri în sistemul sanitar românesc“
(Ministrul Subsecretar de Stat, Dr. Raed ARAFAT),
„Politicile de siguran]` rutier` din Statele Unite ale
Americii [i activitatea Dori Slosberg Fun dation USA“
(C`t`lin C~Z~NARU), „Automobil Clubul Român [i
educa]ia rutier` în rândul copiilor. Proiect pilot sub
auspiciile FIA“.

Sponsorul principal [i parteneriatul pentru eve -
niment au fost sus]inute de Funda]ia „Dori Slos berg
România“.

PARADIGME PENTRU
CONDUCEREA AUTO EXEMPLAR~

Cred c` cel mai important câ[tig al simpozionului îl
reprezint` paradigmele conducerii auto perfecte.
Vom prezenta câteva:

1. OBOSEALA, UN PERICOL MAJOR!1. OBOSEALA, UN PERICOL MAJOR!, pentru
c` nevoia de a dormi este unul dintre instinctele

umane cele mai puternice; în România, într-un singur
an au adormit la volan 171 de [oferi, producând
moartea în urma accidentului rutier, la 93 de
persoane, iar 345 au fost r`nite.

A[adar, respecta]i recomand`rile:
• Odihni]i-v` bine înainte de a porni la drum;

• Dac` nu v` sim]i]i bine sau suficient de odihni]i,
nu conduce]i!

• Evita]i administrarea de medicamente care
afecteaz` capacitatea de a conduce autovehicule,
dac` inten]iona]i s` pleca]i la drum;

• Etapiza]i-v` c`l`toria, prev`zând pauze pentru a
mânca [i a v` odihni;

• Evita]i s` conduce]i pe timp de noapte. {ansele
de implicare în accidente sunt mult mai mari noaptea
târziu [i diminea]a devreme;

• Evita]i s` conduce]i pe distan]e lungi dup`
programul de munc`

2. TERIBILISMUL RUTIER {I URM~RILE 2. TERIBILISMUL RUTIER {I URM~RILE 
SALESALE

• Potrivit statisticilor din România, tinerii cu vârsta
între 17 – 23 ani, sunt cei mai frecvent implica]i în
accidente rutiere;

• Aceast` categorie de tineri abordeaz` riscul rutier
cu mult` u[urin]`, pe fondul particularit`]ilor de
comportament specifice vârstei, ceea ce îi face s` fie
vulnerabili în trafic;

• În evenimentele rutiere sunt implica]i [i pietonii,
care încalc` regulile referitoare la traversarea [i
utilizarea drumului public;

• Sunt implica]i, deopotriv`, conduc`torii de
vehicule care, de[i lipsi]i de experien]` în trafic, sunt
atra[i de mirajul vitezei, supraevalueaz` aptitudinile
[i capacitatea de a conduce;

ZIUA EUROPEAN~ 
A SIGURAN}EI RUTIERE
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• Atitudine teribilist`, mai ales în prezen]a
anturajului, pe care vor s`-l impresioneze prin
„m`iestria” de pilo]i, f`r` a con[tientiza pericolul la
care se expun.

3. MOTOCICLI{TII. O PROVOCARE!3. MOTOCICLI{TII. O PROVOCARE!
Cu sintagma „ÎMPARTE DRUMUL” s-au abordat,

în cadrul simpozionului, problemele specifice condu -
cerii motocicletei, ceea ce nu se reduce la costumul
de protec]ie omologat, de importan]` deosebit` fiind
respectarea regulilor din trafic:

• FI}I VIZIBILI – folosirea permanent` a luminii de
întâlnire a farului [i semnalizarea oric`rei schimb`ri a
direc]iei de mers este obligatorie, iar pe timp de
noapte sau vizibilitate redus`, folosi]i echipament
reflectorizant;

• FOLOSI}I DRUMUL ÎN MOD JUDICIOS – ru -
la]i spre axul drumului, la circa 1/3 din l`]imea

benzii de circula]ie fa]` de aceasta [i p`stra]i o
distan]` corespunz`toare în mers, pentru a
observa cât mai bine traficul [i a putea evita
eventualele obstacole;

• RESPECTA}I REGULILE PRIVIND EFECTUA -
REA DEP~{IRII – manifesta]i pruden]` [i efectua]i
aceast` manevr` numai prin partea stâng`, f`r` a-i
incomoda pe ceilal]i parteneri de trafic;

• EVITA}I S~ RULA}I ÎN „UNGHIUL MORT“ AL
AUTOVEHICULELOR – exist` riscul ca mul]i [oferi
s` v` acro[eze doar pentru faptul c` nu v-au putut
observa;

• NU CREA}I SURPRIZE ÎN TRAFIC – manevrele
bru[te sau accelerarea puternic` a motorului produc
disconfort, iar aplicarea principiului „m` strecor“
pentru c` am timp sau am loc, genereaz` risc major
de accident;

• ADAPTA}I VITEZA LA CONDI}IILE METEO, DE
DRUM {I DE TRAFIC – oricând pute]i întâlni o rafal`
de vânt, un pieton neatent, o pat` de ulei/nisip sau o
groap` în carosabil;

• ANTICIPA}I PERICOLELE – rulând la o distan]`
de minim 1,5 m fa]` de vehiculele aflate în sta]ionare,
pentru a putea evita deschiderea brusc` a unei por -
tiere;

4. BICICLI{TII. TOT MAI PREZEN}I 4. BICICLI{TII. TOT MAI PREZEN}I 
ÎN TRAFICÎN TRAFIC
• Fii prev`z`tor [i nu te baza pe obliga]ia par -

tenerilor din trafic de a te proteja, atunci când nu te
afli pe o pist` amenajat` pentru bicicli[ti;

• Condu cu pruden]`, respect` regulile de circula]ie
[i normele rutiere, nu circula sub influen]a b`uturilor
alcoolice;

• Doteaz` bicicleta potrivit reglement`rilor în
vigoare, cu sistem de iluminat, catadioptru, oglind`
retrovizoare [i avertizor sonor;

• Înainte de a pleca la drum verific` starea tehnic`
a vehiculului t`u;

• Poart` casc` [i echipament de protec]ie omo -
logate;

• Asigur`-te temeinic [i semnalizeaz` înainte de
orice schimbare a direc]iei de mers;

• Pe timp de noapte sau când vizibilitatea este
redus` poart` vesta reflectorizant`.

5.  AUTOEVALUAREA5.  AUTOEVALUAREA

Acest concept, lansat în pledoaria sa, de repre -
zentantul Ministerului Educa]iei, Cercet`rii, Tine re -
tului [i Sportului, prezint` importan]` nu doar pentru
tineretul [colar prezent în trafic. Ci, deopotriv` pentru
[oferi de automobile, motocicli[ti, mopedi[ti, bicicli[ti
[i pietoni. Conceptul vizeaz` imperativul preg`tirii
psihologice pentru „statutul de participant la traficul
rutier“. La orice vârst`: de la pre[colari, elevi de toate
vârstele, adul]i pân` la vârsta a treia. Ceea ce
înseamn`, în primul rând, cunoa[terea regulilor de
circula]ie, iar, în al doilea rând, con[tientizarea riscu -
lui nerespect`rii lor. Pentru conduc`torii auto, auto -
evaluarea reprezint` st`pânirea volanului, cu con -
[tiin]a treaz` c` absolvirea unei [coli de [oferi nu
înseamn` mai mult decât un minim de informa]ii [i
deprinderi practice pentru a aspira la meseria de bun
[ofer. Conducerea auto exemplar` presupune o
investi]ie permanent` pe întregul traseu al acestei
meserii. O investi]ie permanent` în omul de la volan.

I l ie  GABRAI l ie  GABRA
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estivalsezon

1. Hotelul ACR se înscrie printre cele mai per -
fomante loca]ii actuale din Delt`, satisf`când înalte
exigen]e de confort; dispune de 20 de locuri de
cazare, în 6 camere cu câte dou` paturi, 2 camere
cu c`te 3 paturi [i un apartament. Beneficiaz` de aer
condi]ionat în restaurant [i în camere, de televizor,
instala]ie de ap` plat` la standarde mondiale etc.

2. Vasul de croazier` aferent hotelului, BM ACR –
1, faciliteaz` deplasarea în acest univers unic al
Europei, unde tr`iesc peste 300 specii de p`s`ri
(2.000 de cupluri de pelicani comuni [i 300 cupluri

de pelicani cre]i, specii valoroase precum leb`da
cânt`toare, egreta, [oimul dun`rean, declarate
monumente ale naturii), iar în adâncul apelor, peste
160 specii de pe[ti. De asemenea, peste 1000 de
specii de  plante definesc un habitat natural unic.
Numeroase obiective turistice î[i a[teapt` vizitatorii :
Muzeul Delta Dun`rii, Farul Vechi din 1802, cet`]i
romane, dacice sau romano-bizantine.

3. Pute]i beneficia de [ansa unor plaje de neuitat
la revarsarea Dun`rii în Marea Neagr`, într-o clim`
temperat-continental`, care asigur` peste 2.500 de
ore pe an de str`lucire a soarelui; UNESCO a

declarat Delta Dun`rii, care de 10.000 de ani
construie[te spa]iul deltaic pe 4.000 de km p`tra]i,
ca o rezerva]ie a biosferei inegalabil` pe continentul
nostru.

4. Hotelul plutitor ACR dispune de un restaurant
cu 24 de locuri pentru servirea mesei [i ofer` condi]ii
deosebite pentru reuniuni familiale, întâlniri de

afaceri, precum [i o desf`tare unic` în fa]a artei
culinare, care îmbin` tradi]ia româneasc` cu spe -
cificul pescaresc al Deltei, înso]ite de o recunoscut`
ospitalitate.

Oferta nautic` ACR 2012 cuprinde înc` o noutate
promovat` la cerin]a membrilor ACR: turi[tii afla]i pe
litoral pot beneficia de croaziere în Delta Dun`rii, de
1 – 2 zile, prin deplas`ri cu microbuzul, de la Con -
stan ]a spre Murghiol sau Port Tulcea [i retur. Mai
multe detalii se pot ob]ine la: 

F i l ia la  ACR Tulcea:F i l ia la  ACR Tulcea: 0240/515.151,
0745.382.724, e-mail : acr_tl@acr.ro ;

Filiala ACR Constanta:Filiala ACR Constanta: 0241/612.345,
0745.223.570, e-mail: acr_ct@acr.ro

Administratia Centrala ACR:Administratia Centrala ACR: 021/252.41.40,
0745.382.748, 0745.382.729, e-mail

organizare@acr.ro
Flor in  JUMUG~Flor in  JUMUG~

BAZA NAUTIC~ ACR 
DIN DELTA DUN~RII 

LA DISPOZI}IA MEMBRILOR ACR
Începând cu 1 iulie, ACR a lansat promo]ia estival` 2012 pe

flota nautic` proprie din Delta Dun`rii. Hotelul plutitor [i nava pentru
croaziere sunt amplasate deja pe Bra]ul Sf. Gheorghe, la gura
rev`rs`rii Dun`rii în Marea Neagr`. Membrii ACR î[i pot rezerva,
prin filialele teritoriale, cu cel pu]in 15 zile înaintea perioadei de
sejur, în grupuri compacte între 18 – 20 turi[ti, precum [i,  în
premier` în acest an, în grupuri mai restrânse de 2 – 3 familii,
[ansa unor concedii de vis cu op]iuni variate de program. Cel pu]in
patru motive ne pot îndemna la aceast` op]iune turistic`:
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rutier`educa] ie

AP~RAREA VIE}II 
PE ARTERELE RUTIERE

Ast`zi, a[a cum ne spun statisticile,
pe drumurile publice din lume circul`
peste 1 miliard de automobile. Ast`zi,
automobilul nu mai este un obiect de
lux, precum era în urm` cu o jum`tate
de secol, ci un mijloc de transport
cotidian pentru manifestarea libert`]ii de
mi[care a omului modern. [i cum, tot
statisticile estimeaz`, peste 80% din
timpul s`u, omul se afl` în mi[care:
perpedes, cu automobilul sau alt mijloc
de transport, fiind expus la numeroase
provoc`ri care, unele dintre ele, îi pun în
pericol via]a.

Dac` ne referim la accidentul rutier,
putem constata din datele furnizate de
Organiza]ia Mondial` a S`n`t`]ii, c`
anul popula]ia globului se reduce cu
peste 1,3 milioane de oameni care pier
în accidente rutiere: la
fiecare 6 secunde un
om pl`te[te cu via]a în
accidentele rutiere, din
care circa 10% sunt
tineri. Tocmai din ase -
menea temeiuri Aduna -
rea General` a ONU a
lansat „Deceniul Mon -
dial al Siguran]ei Ru -
tiere 2011 - 2020”,
având drept ]int` re -
ducerea cu 5 milioane a
pierderilor de vie]i
umane pe [osea. În România campania [i-a propus
reducerea cât mai mare, dac` este posibil cu cel
pu]in 50% a deceselor datorate accidentelor rutiere,
anual, având în vedere c`, în medie, în ultimii doi ani

au pierit 2500 de suflete în
astfel de drame.

Automobil Clubul Ro mân,
asocia]ia na]ional` a auto -
mobili[tilor din România, a
lansat, în luna august 2012,
sub auspiciile Federa]iei In -
terna]ionale a Automobi lului,
acreditat` la ONU, o cam pa -
nie special` la nivelul întregii
]`ri, de educa]ie rutier` a
copiilor cu vârste de 6 – 14
ani. În România circa 10% din
decesele din acci dente

rutiere, o reprezint` copiii din aceast` categorie, care
se afl` în automobil împreun` cu p`rin]ii, care se
deplaseaz` la [coal` pe drumul public, care se joac`
adeseori cu mingea în locuri neamenajate special,
care circul` cu bicicleta sau trotineta f`r` a fi
supraveghea]i etc. Acestei idei generoase s-au
asociat numeroase inspectorate [colare jude]ene,
conduceri de [coli [i servicii ale poli]iei rutiere
jude]ene. Potrivit strategiilor de campanie Automobil
Clubul Român [i Funda]ia sa „Civiliza]ia Rutier`”vor
amenaja cabinete de educa]ie rutier` la palatele
teritoriale ale copiilor sau în numeroase institu]ii de
înv`]`mânt din toate jude]ele, care vor fi dotate cu o
logistic` modern` de educa]ie rutier`, de formare a
unui nou comportament civilizat, care s` pun` la
ad`post  via]a copiilor no[tri.

I .  LUNCEANUI.  LUNCEANU
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interna]ionaldocument

În baza Conven]iei asupra Circula]iei Rutiere de la
Viena din 1968, Automobil Clubul Român este
autoritatea na]ional` recunoscut` din România care
emite Permisul Interna]ional de Conducere. 

Acest document interna]ional reprezint` o
traducere legalizat` in [apte limbi de circula]ie
interna]ional`: francez`,
englez`, rus`, spaniol`,
german`, greac` [i arab`,
iar valabilitatea sa este de
un an de la data emiterii.
În situa]ia în care permisul
na]ional de conducere, în
baza c`ruia se elibereaz`
permisul interna]ional, are
mai pu]in de un an pân` la
data expir`rii valabilit`]ii,
atunci [i permisul inter -
na]ional va avea aceea[i
perioad` de valabilitate.

Automobil Clubul Ro -
mân poate elibera Per -
mise Interna]ionale de
Conducere doar cet`]e -
nilor români cu domiciliul
în România [i cet`]enilor
str`ini care au, de ase -
menea, reziden]` în ]ara
noastr`, precum [i permis
de conducere emis de
Poli]ia Rutier` Român`. 

Filialele ACR din în trea -
ga ]ar` v` stau la dispo -
zi]ie pentru eliberarea de
Permise Interna]ionale de
Conducere. Tot ce trebuie
s` face]i este s` ave]i la
dumneavoastr` 2 poze tip
pa[aport, buletinul de
iden titate [i permisul na -
]ional de conducere. Nu -
mai luna trecut` au fost
solicitate [i eliberate un

num`r record de Permise Interna]ionale de
Conducere, pentru cei care se vor deplasa în
str`in`tate la bordul propriului autovehicul sau vor
închiria unul la fa]a locului.

{erban CIURTIN{erban CIURTIN
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discount-urip rogram de

„SHOW YOUR CARD!“ este un program inter -
na]ional, destinat exclusiv membrilor cluburilor
automobilistice din întreaga lume, pentru a le oferi
acestora importante reduceri în cele mai variate
domenii: restaurante, hoteluri, muzee, parcuri de

distrac]ii, obiective turistice, închirieri de autovehicule
etc. 

Automobil Clubul Român ofer` membrilor s`i
posibilitatea de a beneficia de avantajele „Show your
Card!” prin simpla prezentare a cardului de membru
ACR. Ave]i astfel acces nelimitat, atât în ]ar`, cât [i
în str`in`tate, în cele peste 25.000 de hoteluri,
restaurante, muzee, parcuri de distrac]ii, magazine,
închirieri de autovehicule.

Mai multe informa]ii despre programul de avantaje
[i facilit`]i pentru membrii ACR pute]i g`si pe paginile
de internet www.acr.ro [i www.arceurope.com. 

Al`tura]i-v` celor peste 100 de milioane de membri
ai clu burilor automobilistice din în treaga lume pentru
care „Show your Card!” înseamn` de mult` vreme
produse [i servicii la cele mai înalte standarde cu
minimum de cheltuieli.

Best Western HotelsBest Western Hotels
Binecunoscutul lan] hotelier

pu ne la dis pozi]ia membrilor
ACR mai mult de 1200 de ho -
teluri pe tot teritoriul Europei. 

HertzHertz
Cea mai impor tant` com -

panie de închirieri de auto -
vehicule din lume, pre zent` în
mai mult de 50 de ]`ri, cu peste
7000 de birouri de închirieri,
ofer` membrilor ACR o gam`
foarte larg` de automobile.

Hard Rock CaffeHard Rock Caffe
Cuprinde peste 175

de loca]ii la nivel mon -
dial, în 53 de ]`ri, prin -
tre care [i Ro mâ nia,
fiind consi derat unul
dintre cele mai re -
prezen ta tive bran d-uri
din lume în do meniul cafe ne le lor, hote lu rilor, cazinou -
rilor.

{erban CIURTIN{erban CIURTIN

„SHOW YOUR CARD!“ „SHOW YOUR CARD!“ 
|N TOAT~ LUMEA|N TOAT~ LUMEA

-10%

-10%

-10%

Discount-ur i  între 5 -  60% şi  la  f i rmele:Discount-ur i  între 5 -  60% şi  la  f i rmele:
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Timi[
Pentru cei c`rora le place istoria, amintim un fapt

de excep]ie, anume c` înc` din anul 1921, pe aceste
plaiuri de pe Bega, s-a n`scut „Automobil Club
Regio nal Banat-Cri[ana”. A[a se face, consem -
nându-se ca o mare virtute sportiv`, c` de zeci de
ani, for]a [i voca]ia de autodep`[ire a oamenilor de
pe Bega s` se înnobileze [i în automobilismul [i
kartingul sportiv.

Îngem`narea celor dou` ramuri sportive, automo -
bi lis mul sportiv [i kartingul sportiv, se datoreaz` celor
doi slujitori [i pasiona]i din Timi[oara: Ladislau Giu -
risici, pre[edintele Comisiei Jude]ene de Automo -
bilism [i Karting ACR Timi[, care, de la vârsta

junioratului, adic` de peste dou` decenii, „p`time[te”
prin automobilismul sportiv, precum [i inginerul
Florin Isac, organizator de competi]ii, el însu[i creator
de [coal` de karting, f`uritor de poligon de pilotaj
auto.

La începutul lunii iunie 2012 a avut loc a doua
etap` a „Campionatului Na]ional de Auto Rally
Cross”, denumit` „Grand Prix Arad”, la aceasta luând
startul 38 de concuren]i, dintre care 12 concuren]i cu
vârste cuprinse între 10 – 18 ani.

În perioada 20 – 21 iulie 2012  a avut loc un raliu
unic în România, denumit „SUPER RALLY 2012“,
aflat la cea de-a patra edi]ie, care a parcurs 7
ora[e/municipii: Timi[oara, Reca[, Lugoj, Deva,
Hunedoara, Or`[tie, Geoagiu. Acest raliu s-a

SPORTUL 
AUTOMOBIL IST IC  ACR

Automobil Clubul Român, ca Autoritate Sportiv` Na]ional` (ASN), atribuit` de
Federa]ia Interna]ional` a Automobilului (FIA), a propulsat, în anul 2011, în
automobilism [i karting, noi valori. Fie c` întâlnim pe cei mai mici karti[ti sau pe
reprezentantele automobilismului feminin, fie c` admir`m pe a[ii campionatului de
vitez` pe traseu montan sau din alte competi]ii, constat`m tot mai mult filosofia
[tafetei dintre genera]ii, dintre amatori [i cei consacra]i, într-un cadru competi]ional
asigurat de Automobil Clubul Român.



21

autospor t

desf`[urat pe durata a trei zile [i a contat pentru
etapa a 4-a din Campionatul de Automobilism Timis
2012, cu 5 probe speciale.

Este demn de remarcat [i faptul c`, echipajul
Giurisici Marius – Nicoar` Adrian a punctat din nou [i
a fost premiat în etapele 5 [i 6 din Cupa Europei
Centrale [i de Est la Raliuri Tehnico-Aplicative,

desf`[urate în Ungaria în localitatea Orfu. În acest
campionat se premiaz` [i se puncteaz` primele 6
locuri. Echipajul timi[orean a ocupat un merituos loc

4, luând o puternic` op]iune pentru clasarea pe
podiumul final, ]inând cont c` mai sunt 4 etape, dintre
care dou` în România, la Satu Mare, [i dou` în
Slovacia.

Satu Mare
Competi]ia Rally Sprint Satu Mare, organizat` de

Filiala ACR Satu Mare [i Clubul Sportiv Auto-Karting
Rider’s, se impune tot mai mult, atât prin tradi]ia celor
7 ani de confrunt`ri automobilistice, cât [i prin
valoarea pilo]ilor licen]ia]i [i, deopotriv`, a celor care
bat la por]ile consacr`rii, printre cele mai renumite
concursuri organizate în ]ara noastr`. 

În ultima sâmb`t` din luna iulie 2012 s-a
desf`[urat cea de-a IV-a etap` a Campionatului
Jude]ean de Rally Sprint Satu Mare cu participare
interna]ional`. Aceast` etap` a avut loc pe un circuit
special amenajat, vis a vis  de supermarketul Real din
Satu Mare (Rider’s Ring).

Au luat startul peste 40 de concuren]i din Baia
Mare, Vi[eu de Jos, Gherla, Halmeu, Livada,
Oradea, Satu Mare [i Ungaria.

Câ[tig`torii etapei a IV-a, pe categorii:

ON.1 – 1. Ghete Iuliu (Gherla,Mitsubishi Colt); 2.
Havrilah Peter (Baia Mare, Trabant) 3. Kis Kasza
Szilárd (Satu Mare, Mazda);

ON.2. – 1. Domuta Daniel (Satu Mare, Honda);
2.Májer Richard (Satu Mare, Honda) 3. Balogh
Edgard (Satu Mare, Mazda); 

ON.3 – 1. Stecka Florin (Satu Mare, BMW ); 2.
Farcau Catalin (Satu Mare, BMW); 3.Bakonyi Raul (
Satu Mare, BMW) ; 

OOP – 1, Vezendam Mihai (Satu Mare, Honda); 2.
Rencsik József ( Satu Mare, BMW) ; 3. Uram Andrei
(Oradea, Mazda)

OPEN – 1. Domuta Daniel (Satu Mare, Honda)- cel
mai bun timp din competitie; 2.Majer Richard (Satu
Mare, Honda) ; 3. Stecka Florin ( Satu Mare,BMW );  

Având în vedere c` [i la aceast` etap` au fost
prezen]i cinci pilo]i foarte tineri, organizatorii au decis
s` fac` un clasament [i au premiat primii trei tineri
talenta]i.

w w w . a c r . r o
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Grupa DEBUTANTI-TINERET:  1. Popp Otto 14
ani (Satu Mare, Mazda) ; 2. Iocsak Leontin 13
ani(Livada, Mazda); 3. Tarta David 10 ani ( Baia
Mare, Suzuki Swift) ; 

Au mai fost premia]i:
- cel mai tân`r navigator: Toth Darius, 
- debutantul :  Pintye Balázs – 9 ani

Aceast` competi]ie se adaug` cu succes la
performan]ele Campionatului Est-European de
Raliuri Tehnico-Aplicative, care, în anul 2012, se afl`
la cea de-a 16-a edi]ie anual`. Cele dou` etape ale
acestei competi]ii europene, vor fi organizate în
aceast` toamn` la Satu Mare, sub auspiciile ACR, cu

particip`ri ale unor pilo]i din Cehia, Slovacia, Polonia,
Ungaria [i România.

Hunedoara
În perioada 1 – 2 iulie 2012, Filiala ACR Hune -

doara [i Clubul Sportiv Auto Karting Hunedoara, cu
sprijinul Consiliului Jude]ean Hunedoara, au orga -
nizat a XVI – a edi]ie a Raliului Frumuse]ii 2012, cea
mai important` competi]ie automobilistic` destinat`
femeilor din România. {i în acest an, raliul s-a
desf`[urat sub egida Campaniei „Deceniul Mondial al
Siguran]ei Rutiere 2011 – 2020”.

Echipajul clasat pe primul loc în clasamentul
general a fost format din Ro[ca Constan]a [i Moise
Adriana, fiind urmat de echipajele Milicin Delia – Mota
Dana [i Brându[a Marcela – Tarod Mihaela Ioana.
Premiul pentru cel mai bun copilot a fost acordat, la
egalitate, Mihaelei Ioana Tarod [i Danielei Ramona
Laslau, care s-au dovedit a fi cele mai bine preg`tite,
atât practic, cât [i teoretic.
Ca în fiecare an, s-a acordat [i titlul de „Miss Raliul
Frumuse]ii 2012”, acesta revenindu-i Adrianei Moise,
care a trecut cu succes preten]ioasele teste ale
juriului. 

Flor in  JUMUG~Flor in  JUMUG~
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Descoperirea britanic`

Aston Martin a decis s`-[i reînnoiasc` gama [i a
adus pe pia]`, în avanpremier`, noua genera]ie
Vanquish. Construit dup` sistemul unei ma[ini GT
(Granturismo), coupe-ul britanic se prezint` ca o
revenire la vechile tradi]ii care au ridicat aceast`
marc` timp de mai multe decenii. De la desp`r]irea

de grupul Ford, constructorul britanic aflat acum sub
conducerea lui Ulrich Bez s-a ridicat asemeni gloabei
care a mâncat j`ratec. În cursa de 24 de ore de la Le
Mans au aliniat o ma[in` [i au terminat pe podium.
Acum este rândul unui Vanquish de serie, cu o
tapi]erie superb` din piele la interior [i o siluet` care
ar face [i un Ferrari s` se... decapoteze de respect. 
Ca [i performan]e dinamice, noul Vanquish ob]ine un
demaraj 0-100 km/h în 4,1 secunde [i o vitez`
maxim` de 295 km/h. Desigur, sunt performan]e de
supersport dar ma[ina se dore[te a fi, totu[i un GT.
Toate aceste performan]e sunt posibile mul]umit`
unui motor V12 de [ase litri care dezvolt` 573
CP/6750 rpm. Desigur, nu a fost comunicat înc` un
pre], dar ar trebui s` v` a[tepta]i la o valoare în jurul
a 300.000 Euro. 

R`spuns deschis

R`mânem pe insula Marii Britanii de unde vine o a
doua variant` a super-carului McLaren. Dup` ce a
impresionat prin coupe-ul MP4-12C, casa britanic`
î[i ia revan[a [i în lumea decapotabilelor. Astfel, de
curând, McLaren a dezv`luit modelul de serie MP
12C Spyder. Acesta a putut fi comandat, înc` din 3
iulie, în toate cele 38 de reprezentan]e McLaren din
întreaga lume. Desigur, nu [i în România pentru c`
nu au a[a ceva la noi. Motorizarea este preluat` de

la versiunea acoperit` [i furnizeaz` aceia[i 625 CP
care sunt furniza]i de acela[i 3,8 litri V8 bi-turbo.
Performan]ele dinamice sunt pe m`sur` aspectului
agresiv al ma[inii, [i al renumelui constructorului.
Mul]umit` [i cutiei de viteze robotizate cu [apte
trepte, MP 12 C Spyder „bate“ 100 km/h în doar 3,1
secunde în timp ce sfertul de mil` (0-400 m) se atinge
în doar 10,8 secunde. Viteza maxim` atinge 329
km/h, cu doar 4 km/h mai pu]in decât în versiunea
acoperit`.

Capotarea [i decapotarea se poate face pân` la
viteza de 30 km/h, în doar 17 secunde. În plus,
plafonul este dintr-un material rigid pentru ca, atunci
când este capotat`, ma[ina s` ofere senza]ia de
coupe real. Desigur, exclusivismul acestui roadster
britanic are pre]ul s`u: 195.000 de lire, iar primele
livr`ri au loc începând cu luna noiembrie.

Îndr`zne]ul Mercedes-Benz

Mercedes-Benz a îndr`znit s` fac` apel la un
nume inventat, ini]ial, tot de britanici: Shooting-Brake.
Termenul era folosit în special pentru ma[inile cu o
caroserie în dou` volume, spa]iu de bagaje
consistent [i doar dou` portiere laterale. Erau, de
fapt, ma[ini sport cu spate de break. Mercedes-Benz
a hot`rât c` este momentul s` ofere mai mult spa]iu

AVANPREMIERE. . .  AUTOAVANPREMIERE. . .  AUTO
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pentru bagaje clien]ilor s`i de CLS. Prin urmare,
începând cu aceast` toamn` va oferi la vânzare noul
CLS Shooting-Brake. Spre deosebire de vehiculele
ce au purtat, în trecut, aceast` denumire, CLS are
patru portiere dar a fost unanim acceptat ca fiind un
coupe cu patru u[i. Destul de greu de crezut c`
cineva chiar va confunda frumoasa berlin` cu un
coupe, dar liniile plafonului sunt inspirate, ce-i drept,
de la o ma[in` sport.

Dimensiunile noului model sunt impresionante:
4,95m lungime, 1,88m l`]ime [i nu mai pu]in de
1,41m în`l]ime. Cu aceste valori, cu greu va putea
trece neobservat pe strad`. Dar CEO-ul Mercedes-
Benz, Dr. Dieter Zetsche spunea despre acest nou
produs c` este jum`tate art` [i jum`tate tehnologie.
Tindem s`-i d`m dreptate, mai ales dac` ne uit`m pe
fi[a tehnic`. Spre deosebire de majoritatea turismelor
de pe pia]`, CLS Shooting Brake vine dotat standard
cu suspensie pneumatic` spate, care îi permite s`
aib` o ]inut` de drum mai bun` [i s`-[i p`streze
gard` la sol chiar [i atunci când este înc`rcat. Tot din
dot`rile tehnice, care aduc un plus estetic ma[inii, am
putea aminti [i farurile. Acestea sunt complet cu LED-
uri [i au o temperatur` a culorii de 5500 Kelvin fa]`
de lumin` natural` din cursul zilei de 6500 Kelvin.
Aceste faruri sunt mai puternice decât cele cu Xenon
(4500 Kelvin) dar au o durat` de via]a de 10.000 de
ore!

Pentru început, CLS Shooting Brake va fi disponibil
doar cu dou` motoriz`ri, ambele turbodiesel. Prima
va fi de 2,2 litri [i va fi botezat 250 CDI, iar cea de-a
doua va fi un V6 CDI de trei litri. Puterile maxime
oferite sunt de 204 CP în prima variant` [i de 265 CP
în a doua variant`. Ca performan]e dinamice,
modelul de top va atinge 100 km/h în 6,6 secunde [i
va avea o vitez` maxim` limitat` electronic la 250
km/h.  Adic` suficient de rapid pentru o ma[in` cu
preten]ii sportive [i chiar prea rapid pentru un vehicul
cu care ve]i merge în concediu cu toat` familia.

Micul Clio al patru-lea
Aproape c` nu ne vine s` credem. Mai ieri era

când Renault 5 era un top-seller al Europei [i,
brusc, [i-a schimbat numele în Clio. Între timp a

ajuns, iat`, la cea de-a patra sa genera]ie! Primul
Clio a ap`rut în 1990. De atunci, nu mai pu]in de
11,5 milioane de Clio au luat cu asalt [oselele. De
data aceasta francezii s-au gândit s` abordeze pia]a
cu o nou` strategie. Prima, [i poate cea mai
[ocant` decizie, a fost aceea c` noul Clio va fi
disponibil doar cu cinci u[i. Prin urmare, va trebui s`
spunem adio frumoaselor versiuni de caroserii cu
trei portiere. Din fericire nu vom spune „adio“ [i lui
Clio Sport. Acesta va fi prezent [i pe actuala
genera]ie, dar... momentan nu s-a spus nimic
despre cum va fi. Ce se [tie acum este c` din start
vor fi disponibile trei motoriz`ri, dou` cu benzin` [i
una turbodiesel. Spre surprinderea unora, baza va fi
constituit` de un propulsor cu trei cilindri turbo care
va avea 90 CP din 0.9 litri. Acesta va fi urmat în
gam` de un 1,2 litri turbo de 120 CP. Pentru ver -
siunile diesel se va merge, momentan, pe un clasic
1,5 litri dCi de 90 CP. Pentru prima oar`, pe Clio va
fi instalat` o cutie de viteze cu dou` discuri de am -
breiaj. Aeasta, denumit` EDC, este deja prezen]a
pe modele precum Megane.

Ca estetic`, noua genera]ie este primul model
desenat de c`tre noul director de design Lauren van
den Acker, „r`pit“ în urm` cu câ]iva ani de la Mazda.
Influen]ele sale sunt evidente, mai ales la nivelul

calandrului. Acesta este desenat diferit de stilul
obi[nuit Renault. O nervur` central` mai puternic`
pe calandru include [i sigla m`rcii, o caracteristic`
ce nu a mai fost întâlnit` pân` acum la Renault. Ce
se poate remarca în mod clar este siluet` mai
agresiv` a ma[inii. Cu toate c` are cinci u[i, pare
mai agresiv. Desigur, ne a[tept`m [i la versiuni care
s` [i arate domestic, pentru c` altfel vor pierde
clientela feminin`, masiv reprezentat` printre
cump`r`torii de Clio. La bordul ma[inii va fi
disponibil inclusiv un terminal de internet, R-Link. De
pe acesta se vor putea desc`rca diverse aplica]ii
pentru viitorii proprietari. Ei bine, [tim c` este o
premier`. Cu aceast` ocazie ne întrebam dac` vom
putea face download pentru un alt sunet de claxon
sau de motor.
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