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editorial

116 ani
de existen]`
zbuciumat` !
Automobil Clubul Român este ast`zi
una dintre organiza]iile neguvernamentale cu o vechime considerabil`, dac`
nu cumva una dintre cele mai vechi
structuri asociative din România.
La o aniversare se cuvine a s`rb`tori
evenimentul, dar, uneori, pe lâng`
satisfac]ii, ne gândim [i la neîmplinirile
sau greut`]ile ivite în existen]`.
Dac` ast`zi Automobil Clubul Român
î[i tr`ie[te existen]a sa secular` este un
motiv de satisfac]ie pentru automobili[ti [i pentru România, deoarece
arat` faptul c` ]ara noastr` era la
începutul secolului XX o ]ar` civilizat` [i
automobilul, la acea vreme însemna
CIVILIZA}IE!
Regele Carol I, la 13 martie 1909, prin
Legea nr. 872 consfin]e[te existen]a
Automobil Clubului Român, asocia]ie
înfiin]at` la 5 aprilie 1904.
Familia Regal` a României a fost
mereu al`turi de ACR, iar în anul 1914
denumirea asocia]iei a devenit Automobil Clubul Regal Român (ACRR).
Dar a venit anul 1947, anul a[azisei
abdic`ri a regelui Mihai, [i noile autorit`]i ale României au constrâns asocia]ia
noastr`, a automobili[tilor, s`-[i schimbe denumirea în Automobil Clubul
Republicii Populare Române (ACRPR),

apoi în Asocia]ia Automobili[tilor din
Republica Popular` Român` (AARPR) [i
doar în anul 1967 s-a putut reveni la
denumirea Automobil Clubul Român
(ACR), care a fost p`strat` pân` în
prezent!
Dar aceste transform`ri au fost f`cute
[i cu multe abuzuri [i deposed`ri din
patrimoniul Automobil Clubului Român.
Una din primele nedrept`]i ale anului
1947 a fost c` imobilul reprezentativ,
proprietatea ACRR, situat în Bucure[ti,
str. {tirbei Vod` nr. 24 a fost luat, f`r`
documente legale [i nici ast`zi nu a fost
retrocedat.
Ani de zile aceast` cl`dire, cu garduri
negre [i supraîn`l]ate a fost folosit` de
fosta securitate pentru chiolhanurile
tovar`[ilor securi[ti! (regim închis [i
supra securizat!)
În anul 1985, conducerea comunist`
a statului a mai luat din patrimoniul
ACR întreaga baz` material` tehnic`
(ateliere, scule, dispozitive, automobile [i alte cl`diri) [i a transferat-o
gratis Consiliilor Populare. (În anii
1978-1982 Automobil Clubul Român
[i-a construit din fonduri proprii o
structur` na]ional` de agen]ii, ateliere
[i automobile de [coal` [i de in-

Ü
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Ü terven]ie.

Aceast` baz` material` mai pu]in agen]iile - este cea care a
fost confiscat`).
Automobil Clubul Român [i-a dus
traiul mai departe, chiar deposedat de
o însemnat` avere [i bucuria din anul
1989 a fost mare, la fel ca pentru toat`
România!
Am crezut c` se va face dreptate [i
„raptul“ va fi anulat.
Satisfac]ia care a urmat a fost doar
„pe jum`tate“.
Pentru confiscarea din anul 1985 a
existat un act normativ, Decretul nr.
128/1985, a[a c` noile autorit`]i
instalate la 22 decembrie 1989 au anulat acel act profund nedrept [i ne-au
restituit „raptul“ respectiv, dar proprietatea din anul 1947, nu a revenit nici
ast`zi în patrimoniul ACR.
*
Anul 2004 a fost anul Centenarului
Automobil Clubului Român, s`rb`torit
cu fast la Bucure[ti, al`turi de reprezentan]i ai Federa]iei Interna]ionale a
Automobilului [i ai multor cluburi
automobilistice, sub patronajul Pre[edintelui României.
Via]a merge înainte [i Automobil Clubul Român, azi, la 116 ani de existen]`,
î[i continu` activitatea sa aflat` la dispozi]ia automobili[tilor [i în mod deosebit acord` aten]ie viitorilor automobili[ti, copiii României.
Avem ac]iuni pentru educa]ie rutier`
în [coli [i la locurile de întreceri sportive, avem concursuri de karting electric
sau cu motor cu ardere intern`, iar copiii sunt cei mai buni prieteni ai Automobil Clubului Român. Micii karti[ti de
ast`zi sunt [oferii de mâine!
Automobili[tii sunt al`turi de Asocia]ia lor – ACR - [i chiar în aceast` revist`
mai exist` un articol prin care sunt reliefate avantajele membrilor no[tri.
Dar s` nu se cread` c` totul este în
„culori pastelate“! Mai întâlnim [i azi
unele autorit`]i [i mul]i „vân`tori“ de
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propriet`]i imobiliare, care doresc s`
v`duveasc` Asocia]ia de patrimoniul
s`u, prin zicala „lucrul de furat este
mai u[or decât munca!“ S` fie „raptul
[i furtul“ un simbol na]ional? Per sonal sunt optimist [i cred c` ace[ti
„vân`tori” vor fi, în final, stârpi]i!
*
Mai exist`, în prezent [i o nou` ten din]` de a acuza global automobilele
de gradul ridicat de poluare. Eu nu
spun c` automobilul nu polueaz`, dar
a verificat cineva calitatea com bustibililor auto? A verificat cineva cât
se datoreaz` lipsei de cur`]enie
stradal` [i cu cât cre[te poluarea? S-a
v`zut cât polueaz` termocentralele
din marile ora[e? S-a f`cut un bilan]
al polu`rii, pe surse de poluare?
Tr`im timpuri în care aproape totul se
face f`r` profesionalism!
A[ mai avea o întrebare: De ce în
zilele de sâmb`t` [i duminic` [i s`rb` tori legale nu scade gradul de poluare,
deoarece circula]ia auto în localit`]i
este redus`?
Azi suntem o ]ar` cu un indice de
motorizare auto ridicat, dar automobili[tii sunt agresa]i zilnic prin multitudinea de taxe [i impozite [i prin
m`suri legislative uneori aberante.
Iat` au venit vremurile când am
abandonat c`ru]ele trase de animale [i
ne facem toate treburile gospod`re[ti [i
agricole cu automobilul sau tractorul!
Nu ne trimite]i înapoi în istorie c` nu
ve]i reu[i!
Automobilul [i automobilismul vor
d`inui!
Automobil Clubul Român, asocia]ia
automobili[tilor, a sus]in`torilor, a
iubitorilor sporturilor de automobilism
[i karting [i a participan]ilor la traficul
rutier va continua s`-[i fac` prezen]a în
contextul socio-economic al României
civilizate!
Ing. CONSTANTIN NICULESCU n
Pre[edintele
Automobil Clubului Român

avantaje membri

Beneficii deosebite
pentru automobili[ti, membri ai ACR
Membrii Automobil Clubului Român reprezint` principalul capital uman al Asocia]iei. În anul 2020, aceast`
comunitate a automobili[tilor români, aniverseaz` 116
ani de existen]`, înscriindu-se astfel printre primele 10
cluburi auto din Europa [i printre primele 14 cluburi auto
din lume.
Marea Familie a membrilor
ACR a încadrat, de-a lungul
timpului, într-un amplu proces istoric, multe sute de mii
de proprietari de automobile
[i conduc`tori auto din toate
categoriile sociale, ai mediului de afaceri, din rândul
participan]ilor la competi]iile
de automobilism [i karting,
etc. Odat` cu dezvoltarea fenomenului automobilistic în
toate zonele teritoriale ale
României, Automobil Clubul
Român [i-a dezvoltat [i modernizat activitatea, precum [i
structura de organizare, în
conformitate cu orizontul de

a[tept`ri al automobili[tilor.
Pentru asigurarea beneficii-

lor, avantajelor [i facilit`]ilor
puse la dispozi]ia membrilor,
Automobil Clubul Român a
înf`ptuit, an de an, un amplu
program de investi]ii, constând în modernizarea sucursalelor [i agen]iilor ACR; dezvoltarea sistemului de asisten]` tehnic` [i rutier`, ampli-

ficarea rela]iilor de parteneriat cu asocia]ii [i societ`]i din
domeniul automobilismului,
infrastructurii rutiere [i promov`rii comportamentului civilizat pe [osea.
Dup` Conferin]a Na]ional`
a ACR din luna octombrie
2019, ce a avut loc la Bucure[ti în saloanele Clubului
Diplomatic, s-au amplificat
num`rul [i calitatea beneficiilor [i avantajelor pentru
membrii ACR, constituind un
instrument important în dezvoltarea tuturor organiza- Ü
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teritoriale ale Asocia]iei în conformitate cu
poten]ialul material [i uman
de care dispunem [i experien]a secular`. O direc]ie esen]ial` de organizare a întregii activit`]i a Automobil
Clubului Român a constituit-o
implementarea Programului
Na]ional de Gestiune Membri.
Programul na]ional on-line de
gestiune a membrilor ACR
este organizat [i perfec]ionat
continuu dup` standardele
europene [i mondiale, la
nivelul tuturor sucursalelor.
Pe acest temei membrii asocia]iei beneficiaz`, în prezent,
pe arterele de circula]ie din
]ar` [i str`in`tate, de asisten]a tehnic` [i rutier`, prin
cluburile na]ionale partenere
din sistemul FIA, oriunde în
lume s-ar afla [i la orice or`
din zi [i din noapte. Este important de relevat, în acest
context, reu[ita deosebit` a
dou` ac]iuni referitoare la îm-
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bog`]irea beneficiilor [i avantajelor oferite membrilor ACR.
În prezent, fiecare membru
ACR poate ob]ine, gratuit,
„Cartea de Salvare la Bord” în
scopul reducerii substan]iale
a timpului de salvare a vie]ii
în caz de accident rutier. De
asemenea, fiecare membru al
Asocia]iei poate ob]ine „Carnetul de Bord” al automobilului, ca document implementat de ACR înc` din anul
2016.
Automobil Clubul Român
ofer`, în continuare, carduri
de reduceri la combustibili
(benzin`, motorin`, GPL)
pentru c`l`torii f`r` griji.
Automobili[tii, membri ACR,
pot ob]ine la sucursalele
jude]ene ACR din toat` ]ara în
timp record [i gratuit aceste
carduri de reduceri la costurile combustibililor auto.
Este un adev`r cunoscut c`
persoana de la volan, indiferent de vârst`, poate con-

duce f`r` a periclita via]a
celorlal]i participan]i la traficul
rutier, numai dac` se afl` întro stare de s`n`tate deplin`.
În acest sens, ACR în parteneriat cu unele lan]uri de
farmacii au asigurat ca, în perioada imediat urm`toare,
membrilor ACR s` li se ofere
reduceri semnificative, la categorii importante de medicamente, produse spa etc. Recent am perfectat un alt contract de colaborare cu o mare
re]ea na]ional` a unei clinici
medicale de renume [i unde
membrii no[tri vor avea acces
preferen]ial [i tarife reduse
(ambele parteneriate vor deveni realitate în trimestrul I
2020).
În perioada urm`toare, membri ACR vor putea beneficia [i
de alte avantaje ca urmare a
dezvolt`rii sistemului de parteneriate în domeniul între]inerii curente a automobilului, al ajutorului rutier oferit în
[osea [i alte beneficii specifice automobilismului.
De o audien]` aparte s-a
bucurat [i îmbun`t`]irea sistemului de ob]inere a Permisului de Conducere Interna]ional, printr-un „program
pilot” testat la sucursala Bucure[ti, de „reducerea timpului de a[teptare” [i simplificarea procedeelor de întocmire a acestui document oferit de ACR, mai ales c`
fotografiile necesare acestui
document se pot face direct
în sediul sucursalei. Urmeaz`
s` extindem acest program [i
în alte sucursale teritoriale
ACR.
Ü

avantaje membri

Ü

Am rememorat o parte
din avantajele de care beneficiaz` membrii ACR, în
primul rând, pentru faptul c`
Automobil Clubul Român
aniverseaz`, în aprilie 2020,
onorabila vechime istoric` de
116 ani de la crearea sa.
Acest blazon, exprimându-ne
metaforic, constituie o obliga]ie pe plan na]ional [i european, precum [i o prestigioas` carte de vizit`, care ne
onoreaz`, în mi[carea automobilistic` interna]ional`.
Existen]a a 116 ani a Asocia]iei noastre reprezint`, în
cel mai înalt grad, un omagiu
adus multor genera]ii de
membri ACR, care constituie
patrimoniul s`u de aur în
evolu]ia istoric` a Automobil
Clubului Român. Se poate
aduce un elogiu [i faptului c`,
în prezent, s-a statornicit un
echilibru între membrii veterani ai Asocia]iei, care, de
zeci de ani î[i onoreaz` obli-

ga]iile statutare, [i între membrii noi, proveni]i în majoritatea lor din rândul tinerilor,
mai ales elevi [i studen]i, al
cursan]ilor [colii de [oferi,
care se bucur`, la rândul lor,
de un pachet deosebit de
consistent de facilit`]i originale pentru ei. De remarcat
este, de asemenea, faptul c`
num`rul femeilor, înscrise în

ACR, a crescut de la an la an,
automobilismul feminin reprezentând pentru Asocia]ia
noastr` un orizont valoric
foarte important, [tiind faptul
c` automobilistele constiutuie peste o treime din num`rul total de conduc`tori
auto din România.
Performan]ele Automobil
Clubului Român în Societatea
Civil` din România sunt cunoscute [i apreciate pe plan
intern [i interna]ional, asocia]ia noastr` primind numeroase premii. Recenta vizit`,
de la finele anului 2019, a
Pre[edintelui FIA, reprezentant personal al Secretarului
General al ONU pentru siguran]a circula]iei rutiere, constituie o expresie a prestigiului de care se bucur` ACR pe
plan interna]ional [i în mi[carea automobilistic` mondial`.
Prof.univ.dr. Corina SLAFF n
Prim vicepre[edinte –
Director General al ACR
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ACR participant la Seminarul FIA
de la Praga
În zilele de 17 [i 18 ianuarie 2020 a
avut loc la Praga, Seminarul FIA pentru
oficiali [i organizatori de competi]ii
interna]ionale. La acest seminar a participat o delega]ie a Automobil Clubului
Român, ca Autoritate Sportiv` Na]ional`
FIA.
La Seminarul FIA, desf`[urat la sediul
clubului automobilistic din Cehia – ACCR,
au participat 206 oficiali din 48 de ]`ri [i
12 prezentatori din partea FIA.
În prima zi a Seminarului au avut loc
prezentari [i dezbateri privind schimb`rile
din regulamentele sportive [i tehnice
pentru raliuri, precum [i problemele
referitoare la comisarii sportivi.
De un interes deosebit pentru comisarii
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tehnici a constituit-o experien]a efectuat`
pe automobile de raliu, într-o zon` special amenajat` a dealer-ului KIA din Cehia.
A doua zi a dezbaterilor seminarului a
fost consacrat` prezent`rii [i discut`rii
noilor reglement`ri privind securitatea în
raliuri [i îndatoririle organizatorilor de
competi]ii în leg`tur` cu aplicarea acestora, cu exemple de incidente petrecute la
diferite raliuri.
De asemenea, cu acest prilej s-a prezentat un sistem performant de monitorizare a automobilelor de concurs, produs în Cehia [i agreat de FIA pentru
raliurile desf`[urate sub jurisdic]ia sa.
La final, s-a concluzionat, atât de
c`tre participan]i cât [i de c`tre Ü

participare interna]ional`

Ü reprezentan]ii

FIA, c` seminarul a fost
un real succes.
Seminarului FIA pentru oficiali [i or ganizatori de competi]ii i-a fost conferit
un plus de valoare practic` prin

discursul video al Pre[edintelui FIA, dl.
Jean Todt, prezentat
în deschiderea
acestui forum.
Ing. Ioan Olaru n

9

salvarea

vie]ii pe [osea

BULETINUL SIGURANŢEI RUTIERE
- Raport anual 2018 Inspectoratul General al
Poli]iei Române a publicat,
la sfâr[itul anului trecut,
Buletinul siguran]ei rutiere –
Raport anual 2018 (a opta
edi]ie anual`), care reprezint` o lucrare ampl`, elaborat` de Direc]ia Rutier` [i
Institutul de Cercetare [i
Prevenire a Criminalit`]ii.
Acest Raport anual este
de un real sprijin, înc` de la
prima sa apari]ie, pentru to]i
cercet`torii [i anali[tii fenomenului rutier din România,
pentru institu]iile din domeniul circula]iei rutiere, iar
prin informa]iile con]inute,
acesta are o valoare deosebit`, inclusiv pentru elaborarea unei strategii rutiere în
perspectiva urm`torilor ani,
precum [i în domeniul educa]iei [i siguran]ei rutiere a
tuturor participan]ilor la tra-
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fic. Ca element de noutate
al acestui Buletin anual
2018 îl reprezint` capitolul
care abordeaz` „Accidentul
rutier grav cu un singur
vehicul”, care s-a dorit inclusiv ca o aprofundare a
cauzelor [i contextului producerii accidentului, precum
[i o surs` de documentare
pentru conceperea unor
metode de prevenire a
acestui tip particular de
accident rutier, responsabil
pentru aproape 25% dintre
decesele rutiere din România.
Sper`m ca organele Statului Român, cu atribu]ii în
domeniu, vor implica to]i
factorii cu responsabilit`]i
fa]` de acest fenomen,
pentru a limita, în viitor, cât
mai mult num`rul de decese [i a accidentelor rutiere

grave. Este necesar` o mai
activ` [i eficient` implicare a
Consiliului Interministerial
de Siguran]` Rutier` (CISR),
din subordinea Guvernului
României, prin consultarea
Societ`]ii Civile [i a altor
institu]ii, inclusiv a mediului
academic din România, în
scopul elabor`rii [i materializ`rii de m`suri [i ac]iuni
practice care s` conduc` la
rezultatele a[teptate de c`tre to]i cet`]enii ]`rii, participan]i la traficul rutier în
continu` cre[tere a gradului
de periculozitate.
Din dorin]a de a-[i aduce
contribu]ia la realizarea
obiectivelor stabilite de
c`tre Comisia European`,
privind sc`derea num`rului
total de decese rutiere,
Automobil Clubul Român sa implicat în realizarea ac]iunilor cuprinse în programul
„Educa]ia Rutier` – Edu- Ü

salvarea
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Ü
ca]ie pentru Via]`” a tineretului [i a celorlal]i participan]i la traficul rutier. În
acest sens, ACR a selec]ionat, preg`tit [i finan]at echipa României care particip` anual la Campionatul
European de Educa]ie Rutier`, organizat de Federa]ia
Interna]ional` a Automobilului (FIA).
Automobil Clubul Român,
în calitatea sa de participant
activ la educa]ia [i siguran]a
rutier`, precum [i la ameliorarea fenomenului contraven]ional [i infrac]ional

din rutierismul românesc,
constat` c`, la ora actual`,
activit`]ile de îmbun`t`]ire a
gradului de siguran]` rutier`
din România este un proces
lent, ineficient [i f`r` perspective de îmbun`t`]ire.
Rezult` ca un imperativ de
importan]` capital` mobilizarea tuturor eforturilor
pentru implementarea obiectivelor Programului cadru pentru un spa]iu european de siguran]` rutier`
2011 – 2020. Este îmbucur`tor s` constat`m c` România se plaseaz` în rândul

statelor în care rata de descre[tere a deceselor este
apropiat` de media european`. Este semnificativ, în
acest sens, c` în România
num`rul persoanelor care
[i-au pierdut via]a în 2018
este cu 4,3% mai mic decât
cel înregistrat în anul precedent (2017), sc`zând de
la 1951 la 1867. Îns` eforturile trebuiesc mult amplificate, în prezent, având în
veder c` ]inta Uniunii Europene este de reducere cu
50% a deceselor cauzate de
accidentele rutiere, potrivit
programului cadru pentru
un spa]iu European de siguran]` rutier`, 2011 – 2020.
Automobil Clubul Român
salut` apari]ia acestei lucr`ri
[tiin]ifice deosebite, adresând felicit`ri autorilor, [i ne
dorim ca viitorul Buletin al
siguran]ei rutiere 2019 s`
consemneze mai pu]ine
accidente ru tiere!
Dr. Ilie GABRA n
Director al revistei
Autoturism
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FIA MOTORSPORT GAMES 2020
Automobil Clubul Român, membru al
Federa]iei Interna]ionale a Automobilului
(FIA) [i Autoritate Sportiv` Na]ional` FIA,
pentru activit`]ile de automobilism [i karting sportiv din România, dore[te s` aduc`
la cuno[tin]` urm`toarele:
Edi]ia din acest an a Jocurilor Mondiale de
Motorsport (FIA Motorsport Games) va avea
loc în perioada 23 – 25 octombrie 2020, la
Marsilia, Fran]a.
Competi]iile din cadrul FIA Motorsport
Games 2020 se vor desf`[ura pe Circuitul
Paul Ricard, aflat în vecin`tatea Marsiliei.
Inaugurat în anul 1970, acesta a g`zduit, dealungul timpului, competi]ii internationale
de anvergur` în motorsport, inclusiv Formula 1.
Având în vedere succesul de care s-a
bucurat edi]ia inaugural` a FIA Motorsport
Games, Roma – Italia 2019, la care au fost
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prezen]i [i reprezentan]i ai României, FIA inten]ioneaz` s` m`reasc` num`rul disciplinelor la care se va concura, fa]` de cele din
2019 (GT Cup, Touring Car Cup, F4 Cup,
Drifting Cup, Karting Slalom Cup [i Digital
Cup).
Pentru a putea organiza [i selec]iona din
timp echipa României care va participa la
acest important eveniment de motorsport,
Automobil Clubul Român a[teapt` propuneri pentru participarea la FIA Motorsport
Games 2020. Propunerile dumneavoastr` le
a[tept`m cu interes la adresa de email
acr@acr.ro.
Informa]iile suplimentare privitoare la
organizarea FIA Motorsport Games 2020,
inclusiv cele despre noile discipline care vor fi
adaugate în acest an, le vom aduce la cuno[tin]a celor interesa]i pe m`sur` ce le
vom primi de la FIA [i organizatori. Pentru Ü

competi]ii

interna]ionale

Ü mai

multe informa]ii, vizita]i www.acr.ro
sau www.fiamotorsportgames.com
Jean TODT – Pre[edinte FIA: „Mul]umesc
Automobil Clubului Român pentru participarea la edi]ia inaugural` a FIA Motorsport
Games, primul eveniment motorsport multi
– na]ional [i multi – disciplinar. Împreun`
cu celelalte ASN-uri prezente la Roma, a]i
scris o nou` pagin` în istoria motorsportului. A[tept cu ner`bdare implicarea ACR în
cea de a doua edi]ie a FIA Motorsport Games 2020“.
Constantin NICULESCU – Pre[edinte ACR:
„Participarea reprezenta]ilor României la edi]ia inaugural` a FIA Motorsport Games din
anul 2019 a fost o reu[it` pentru motorsportul din ]ara noastr`. Am fost încânta]i c`
am putut s` înscriem un echipaj care a participat la disciplina de Drifting, în ciuda faptului c` autorit`]ile guvernamentale [i federa]iile finan]ate de stat nu au sprijinit deloc
prezen]a României la o competi]ie de nivel
mondial“.
Automobil Clubul Român (ACR) - fondat

la 5 aprilie 1904, este asocia]ia automobili[tilor [i a practican]ilor sportului automobilistic din România [i este membru al
Federa]iei Interna]ionale a Automobilului
(FIA), organism mondial care guverneaz`
motorsportul din întreaga lume. În calitatea
sa de Autoritate Sportiv` Na]ional` (ASN)
pentru România, pentru sportul automobilistic [i de karting, ACR contribuie la
dezvoltarea motorsportului [i urm`re[te Ü
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carea
Ü apli
pe plan

regulilor [i regulamentelor FIA
national, în special a celor
privitoare la siguran]a concuren]ilor. Al`turi
de cele 240 de ASN-uri din întreaga lume,
Nota redac]iei:
Respectiva informa]ie a fost
transmis` c`tre toate structurile sportive din domeniul
sportului automobilistic [i de
karting: FRAS, FRK, cluburi
jude]ene de automobilism [i
karting, asocia]ii sportive [i
sportivi independen]i în ziua
de 3 februarie 2020.
}ara noastr` a fost reprezentat` la prima edi]ie a FIA
Motorsport Games 2019 de
un singur echipaj înscris la
disciplina Drifting Cup. Vlad
St`nescu [i echipa sa au purtat drapelul României în compania altor 49 ]`ri din întreaga
14

ACR are drept obiectiv sus]inerea unui sport
automobilistic sigur, sustenabil [i accesibil
tuturor concuren]ilor, în special debutan]ilor.

lume, scriind o pagin` de istorie pentru motorsportul din
]ara noastr`.
ACR a[teapt` propuneri
pentru a alc`tui o selec]ionat`
competitiv` mai ales de la
cele dou` federa]ii sportive
(FRAS [i FRK), având în
vedere c` acestea gestioneaz`
sportul de performan]` în
domeniul automobilismului [i
kartingului, în conformitate cu
prevederile Legii nr. 69/2000,
[i care consider`m c` sunt
principalele structuri pentru a
alc`tui reprezentativa României la jocurile mondiale. De
asemenea, ACR a[teapt` pro-

puneri [i din partea cluburilor
jude]ene de automobilism [i
karting, de la asoca]iile sportive [i chiar de la concuren]i
independen]i.
Suntem convi[i c` pilo]ii
români se pot ridica la nivelul
acestei competi]ii interna]ionale de anvergur` [i ar fi p`cat ca România s` nu fie reprezentat` la cât mai multe
discipline de automobilism [i
karting din cadrul marelui eveniment. Împreun` putem
scrie o nou` pagin` de istorie
pentru motorsportul românesc.
Redac]ia n

monitorizare

auto

PIA}A AUTO DIN ROMÂNIA
ÎN CRE{TERE ÎN 2019
Datele oficiale ne arat` o
cre[etere continu` (în ultimii opt ani) a num`rului de
autovehicule înmatriculate
în România. Mai mult decât
atât, ritmul de cre[etere se
accentueaz` de la an la an.
Din Buletinul Siguran]ei Rutiere (Raport Anual 2018),
din punct de vedere al ratei
de motorizare, care reprezint` num`rul de ma[ini la
1000 de locuitori, ]ara
noastr`, cu 328 autoturisme/1000 locuitori, se afl`
înc` sub media european`
de 587 autoturisme/1000
de locuitori. Jude]ele cu cea
mai ridicat` rat` de motorizare sunt Bucure[ti, Timi[,
Arad, Cluj [i Constan]a. România de]ine în prezent cele
mai învechite parcuri auto
din Europa, având o vechime medie a acestuia de
aproape 13 ani, oricum în
scadere fa]` de anul 2016,

când vechimea medie era
de peste 16 ani.
Românii au cump`rat în
anul 2019 circa 160.000 de
automobile noi, cu 20% mai
multe decât în anul precedent, fiind cel mai bun din
ultimii 11 ani, în timp ce
automobilele second hand,
au dep`[it, pe plan intern,
600.000 de unit`]i tranzac]ionate. Dupa volumele de
ma[ini noi, România se situeaz` pe pozi]ia 14 în Uniunea European`. Dintre
automobilele noi cump`rate

de români, marca Dacia a
reprezentat circa 30% din
cota de pia]`, asta [i datorit`
pre]ului sc`zut, dar [i a
ajutorului oferit prin Programul Rabla. Clasamentul
este urmat de Volkswagen,
Renault, Skoda [i Ford. Se
constat`, de asemenea o
cre[tere important` a cump`r`rii automobilelor din
clasa SUV.
Se pare c` anul 2020 va fi
un an cu accente în reducerea polu`rii, Comisia
European` punând pe primul loc acest obiectiv. Deja
din 2021, industria auto
trebuie s` ajung` la o norm`
de poluare maxim` de 95
de grame per kilometru
pentru 95% din autoturisme
fa]` de media actual` de
120,5 grame per kilometru.
Vom vedea o explozie a
electrific`rii automobilului,
motoare hybride, precum [i
taxe [i restric]ii pentru
reducerea polu`rii.
Ing. Florin JUMUG~ n
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DECENII MEMBRU
SUCURSALA DOLJ

Sucursalele teritoriale ale Automobil
Clubului Român reprezint` structurile de
baz` prin care asocia]ia comunic` permanent cu membrii s`i. Existen]a lor are o
tradi]ie de aproape un secol, prin înfiin]area acestora, începând cu anul 1921, din
ini]iativa Prin]ului George Valentin Bi bescu, primul pre[edinte al Asocia]iei
noastre.
În anii care au urmat celui de-al doilea
r`zboi mondial, Automobil Clubul Român
[i-a organizat structuri teritoriale în consens cu structurile administrativ-teritoriale
ale României, precum [I cu cre[terea
gradului de motorizare cu autovehicule tot
mai moderne, a activit`]ii economice,
sociale [I, desigur, a societ`]ii civile.
Reorganizarea teritoriului din punct de
vedere al administra]iei locale – jude]e,
municipii, ora[e [I comune, potrivit Constitu]iei din 1965 – a condus, în conse-cin]`, la un amplu proces de înfiin]are a
filialelor jude]ene ACR [I la un important

program investi]ional din fonduri proprii,
pentru construc]ia de sedii de filiale, de
agen]ii de lucru cu membrii ACR, de sta]ii
service
auto
[I
achizi]ion`rii
de
autovehicule destinate asisten]ei tehnice
auto [I rutiere. Automobil Clubul Român a
]inut pasul cu dezvoltarea [I modernizarea
întregii economii, precum [I cu ritmurile
de dezvoltare a cluburilor automobilistice
na]ionale
din
sistemul
Federa]iei
Interna]ionale a Automobilului (FIA).
Am scris acest preambul pentru ca
cititorii s` nu-[i închipuie c` filiala jude]ean` ACR Dolj s-a n`scut din întâmplare. Filiala Dolj a fost organizat` în anul
1968, cu peste cinci decenii în urm`, în
timp cu alte peste 40 de sucursale
jude]ene ACR [i aproape 100 de ateliere
service pe întregul teritoriu al ]`rii ca [i la
Craiova. O dat` cu baza material` a ACR
s-a format capitalul uman al asocia]iei. La
Sucursala Dolj s-au succedat, în acest
timp, câteva genera]ii de membri ACR

Startul unei competi]ii organizat` de Sucursala ACR Dolj
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De peste 40
de ani, Gusti
{tefan membru
ACR Dolj

Sediul Sucursalei ACR Dolj
cotizan]i [i salaria]i, printre care se situeaz` [i ast`zi directorul acesteia, care
din anul 1996 îndepline[te func]ia de
director al sucursalei, pozi]ie anticipat` de
responsabilitatea contabilului [ef al unit`]ii, într-un lung [ir de ani.
În memoria colectiv` a membrilor ACR
din Sucursala ACR Dolj fac parte multe
genera]ii de automobili[ti, veterani [i tineri
din toate zonele jude]ului, veleitari ai
automobilismului sportiv [i de karting în
edi]iile anuale ale „Raliului Olteniei”,
„Raliului Craiovei”, „Raliului Frumuse]ii” [i
altele de aceal[i rang competi]ional. Zeci
de mii de tineri [i copii au participat la
ac]iunile de educa]ie rutier` premerg`toare cursurilor [colii de [oferi organizate
de sucursala jude]ean` ACR de-a lungul
timpului.
Listele membrilor ACR din sucursala ACR
Dolj sunt numeroase în fiecare an, cuprinzând pe veteranii asocia]iei care î[i reînnoiesc în fiecare an calitatea de membru
al clubului, precum [i automobili[tii care
debuteaz` în rândurile asocia]iei.
La începutul lunii ianuarie 2020 s-a prezentat la sediul sucursalei ACR din Craiova
unul din membrii asocia]iei pentru a i se
înmâna calendarele ACR 2020 oferite de
asocia]ie. Este veteranul Gusti [tefan, care,
în anul trecut a împlinit 40 de ani de la
data de 30 aprilie 1979, când a devenit
membru al ACR. De peste 40 de ani, Gusti
{tefan î[i reînnoie[te, cu o regularitate
devenit` emblematic`, calitatea de mem-

bru ACR. El a devenit [ofer la [coala de
conduc`tori auto a ACR. A concurat la
raliurile organizate de ACR, la Craiova sau
în alte zone ale ]`rii. A participat la multe
excursii turistice cu automobilul personal,
organizate de ACR. Între]inerea curent` a
automobilului o realizeaz` la atelierul service al sucursalei cu sprijinul mecanicilor
auto, iar Inspec]ia Tehnic` Periodic` o
efectueaz`, de asemenea, la sta]ia ACR, cu
reducere de tarif. În prezent, dl. Gusti
{tefan beneficiaz` de Cartea de Salvare la
Bord oferit` de ACR în condi]ii de
gratuitate, iar în timpul deplas`rii cu
automobilul în ]ar` dispune de asisten]`
rutier` gratuit` în toate sucursalele ACR
teritoriale, precum [i de cazare civilizat` [i
preferen]ial` la hotelurile partenere ACR
sau proprietate ACR. La ACR, dl. Gusti
{tefan se simte ca într-o mare familie la
orice sucursal` a asocia]iei, iar „ma[inu]a”
sa marca Daewoo Cielo, de care este
mândru, chiar dac` este asociat` cu un
automobil de epoc`, func]ioneaz` [i arat`
foarte bine.
La 5 aprilie 2020, Gusti {tefan va împlini
41 de ani de când este membru al marii
Familii ACR. Acest eveniment îl va s`rb`tori, cu siguran]`, la sediul sucursalei ACR
din Craiova unde vor fi prezen]i, ca invita]i
ai veteranului nostru, [i al]i veterani ai ACR
din jude].
Eugenia NI}~ n
Director Sucursal` Regional` ACR Dolj - Olt
17

tradi]ie

auto

CEC ORI CUP
gata de o nou` edi]ie în 2020
În perioada 24-26 ianuarie 2020, la poalele mun]ilor Tatra, în localitatea Poprad
din Slovacia s-a organizat, pentru al treilea
an consecutiv, întâlnirea cluburilor organizatoare ale competi]iei de orientare [i îndemânare auto: Campionatul Est European
„CEC ORI CUP”. Campionatul se afl`, anul
acesta, la edi]ia XXIV-a [i se organizeaz` în
cinci loca]ii diferite cu participarea a peste
40 de pilo]i din cinci ]`ri est europene:
Cehia, Polonia, Ungaria, România [i Slovacia.
Întâlnirea a avut rolul de colectare a unor
propuneri, opinii [i observa]ii pe marginea
regulamentului competi]iei, respectiv pe
anumite aspecte ce ]in de organizarea propriu zis`. În acest an, pe lâng` organizatori,
au fost invita]i, în premier`, [i echipajele
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care anul trecut au reu[it performan]a de a
ocupa primele 5 locuri la finalul sezonului.
Având în vedere c` [i în sezonul, care
urmeaz` în curând, România va g`zdui, în
dou` loca]ii diferite, patru etape din
campionat, adic` în Timi[oara, etapele 5 [i
6, respectiv în Satu Mare, etapele 7 [i 8.
]ara noastr` a fost reprezentat` de dou`
cluburi precum [i de echipajul care a
ocupat locul doi la finele anului 2019
(Ciclovan Adrian [i Bobu Ovidiu din Timi[oara). ACR Satu Mare [i Clubul Sportiv
Auto Karting RIDER’S Satu Mare au trimis
doi reprezentan]i la aceast` întâlnire.
În cadrul reuniunii s-au omologat rezultatele anului 2019, atât la orientare cât [i la
îndemanare, România având dou` echipaje în primele 10 la orientare (locul 2 Ciclo-
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van-Bobu din Timi[iara [i locul 9
Seletye-Demjen din SM) [i trei
pilo]i clasa]i în primii 10 la
îndemânare (locul 3 - Setyar
Cristian-Timi[oara, locul 6 - Seletye David-Satu Mare [i locul 7
Ciclovan Adrian-Timi[oara).
Discu]iile pe tema regula mentului au fost foarte utile,
feedback-urile venite din partea
concuren]ilor clasa]i pe primele
cinci locuri au adus o contribu]ie
important` în ceea ce înseamn`
interpretarea anumitor semne [i
instruc]iuni dup` care se parcurg traseele de orientare. Au
fost formulate propuneri [i recomand`ri [i din partea organizatorilor. Men]ion`m, în acest
context, faptul c` s-au stabilit,
de asemenea, datele [i ora[ele
din cele cinci ]`ri care vor
organiza etapele din acest sezon 2020.
Reuniunea s-a încheiat într-o atmosfer`
prieteneasc` întocmai cum se des f`[oar` acest prestigios campionat pe
parcursul unui sezon întreg.
To]i concuren]ii a[teapt`, cu „sufletul
la gur`”, s` înceap` prima etap`, care va
avea loc la Beskydy – Cehia, în perioada
15-17 mai 2020. Organizatorii [i concuren]ii î[i doresc, ca [i în acest an, totul
s` se desf`[oare f`r` incidente nedorite.
Este important pentru istoria competi]iei de orientare [i îndemânare,
edi]ia 2020, faptul c`, organizatorii din
acest an sunt: AMK Hlucin – Cehia;
Automobilclub Myslowicki – Polonia;
Clubul Sportiv „Daniela Zaharie” –
Romania; ACR Sucursala Satu Mare –
Clubul Sportiv Auto Karting RIDER’S –
România; Automotoklub Spisska BelaSlovacia.
Seletye DAVID n
Director Sucursala Regional` ACR
Satu Mare-Maramure[
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SIGURAN}A RUTIER~ 2020
Încotro ne îndrept`m?
Fiind unul dintre statele
Uniunii Europene care are o
mare problem` în ceea ce
prive[te siguran]a participan]ilor la traficul rutier, atât
ca [i automobili[ti, cât [i ca
al]i utilizatori (ne referim aici
ca [i pietoni, bicicli[ti, proprietari ai vehiculelor pe
dou` roti, etc), România
pare s` r`mân` încremenit`
în acelea[i cutume rutiere
clasice [i f`r` o solu]ie
imediat`. Principalele motive: o infrastructur` învechit`, incapabil` s` preia volumele de trafic din ce în ce
mai mari [i cu un grad impredictibil de omogenitate,
lipsa unor viziuni pe termen
lung în ceea ce prive[te construc]ia de noi autostr`zi [i
sc`derea riscului de v`t`-
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mare corporal` pe actualele
drumuri europene [i na]ionale, impunerea legisla]iei
în vigoare prin sisteme automate, educarea participan]ilor la trafic, lipsa crunt` a
unei activit`]i de cercetare în
acest domeniu, [amd. Lista
poate s` continue dar, din
motive de spa]iu, ne oprim
aici cu enumerarea acestor
factori cauzatori.
Mai mult, pe lâng` faptul
c` vectorii enumera]i mai
sus contribuie la producerea
accidentelor de circula]ie,
ace[tia perturb` [i buna desf`[urare a traficului rutier,
producând întârzieri majore
[i ambuteiaje, mai ales în
condi]ii meteorologice nefavorabile. De asemenea, ei
supun la presiuni psihice

marea majoritate a conduc`torilor auto care, în atari
situa]ii, comit gre[eli grave
în ceea ce prive[te conducerea preventiv` [i respectarea legisla]iei în vigoare.
Lipsa unei legisla]ii adecvate în domeniu, [i afirm`m
acest lucru [i în contextul
nenum`ratelor modific`ri
ale Ordonan]ei de Urgen]`
195/2002 privind circula]ia
pe drumurile publice, dar [i
a unor viziuni clare [i profesioniste pe termen mediu
[i lung, au afectat, de-alungul timpului, nivelul de siguran]` rutier` din România,
iar efectele acestor neconformit`]i încep s` se vad`
din ce în ce mai pregnant.
Tot la capitolul lipsuri
putem men]iona [i pe Ü

s a l v a r e a v i e ] i i pe [osea
a unei transparen]e
Ü cea
neadecvate. Activit`]ile
care trebuiesc a fi derulate
ca urmare a unor cerin]e
legale, inclusiv cele privitoare la stadiul derul`rii ac]iunilor pentru implementarea Strategiei Na]ionale
pentru Siguran]` Rutier`
pentru perioada 2016 2020 nu sunt disponibile
pentru consultare public`.
Societatea civil` din România dore[te s` se implice în
activit`]i menite a contribui
la reducerea gradului de
v`t`mare a victimelor accidentelor rutiere, dar se
love[te de barierele unei birocra]ii institu]ionale care se
perpetueaz` de 30 de ani.
Apare în acest context [i o
alt` întrebare: [tia]i c` în
conformitate cu prevederile
legale înc` din anul 2008,
anual trebuie organizat`, de
c`tre cei care gestioneaz`
acest domeniu din ]ara
noastr`, Conferin]a Na]ional` pentru Siguran]` Rutier`,
„care reuneşte reprezentanţi
ai C.I.S.R., ai Parlamentului
României, ai autorit`]ilor administra]iei publice locale [i
reprezentan]i ai universit`]ilor, institutelor de cercetare, organiza]iilor neguvernamentale [i ai companiilor
publice sau private din domeniul siguran]ei rutiere“?
De[i este o prevedere legal`, nu exist` niciun fel de
informa]ie referitoare la organizarea unui astfel de
eveniment.
Lipsa finan]`rii activit`]ilor
de siguran]` rutier` se face
sim]it` nu numai în reabilitarea sau modernizarea
drumurilor, dar [i în activit`-

]ile conexe care ar trebui derulate pentru a putea contribui la ]inta asumat` de
c`tre Comisia European`,
de sc`dere a num`rului
accidentelor rutiere [i al
deceselor cu 50 %. Educa]ia
rutier` nu se poate realiza
f`r` cercetare [i inovare.
Degeaba se clameaz` faptul
c` avem conduc`tori auto,
bicili[ti [i pietoni needuca]i!
Nu este deloc a[a! Decât s`
punem într-o lumin` proast` utilizatorii drumurilor
(pl`titori de taxe, impozite,
accize, etc), nu mai bine s-ar
regândi întreaga strategie de
siguran]` rutier` astfel încât
infrastructura s` nu ofere
posibilitatea utilizatorilor s`
gre[easc`? Este o întrebare
retoric`, la care deja autorit`]ile cunosc r`spunsul
(vezi strategia „Viziunii Zero”
aplicat` cu succes în Suedia). Îns`, autorit`]ile respective, ridic` neputincioase din umeri: nu exist` finan]are. În ceea ce prive[te
aceast` finan]are, la prima
vedere lucrurile ar p`rea a fi

complicate, îns` nu este
deloc a[a. O finan]are ar putea fi asumat` de c`tre
industria asigur`rilor [i cea
auto, dar [i de companiile
care activeaz` în domeniile
conexe transporturilor auto
[i siguran]ei rutiere.
Dup` cum putem observa,
siguran]a rutier` din România este performant` doar
pe hârtie. Cerneala, jurnalistic vorbind, na[te strategii,
programe, speciali[ti, cercetare [i educa]ie rutier`. În
realitate, este un domeniu
gol de con]inut, care plute[te în deriva celor 22 ani de
„interministerialitate” în siguran]a rutier`.
De ce vom avea parte în
2020? Acelea[i blocaje de
trafic, accidente rutiere, carosabil cu gropi, denivel`ri [i
conduc`tori auto care se
uit` cu jind la autostr`zile
din ]`rile vecine care se
opresc chiar la grani]ele
României! A[tept`m drumurile bune!
Ing. Alin DROSU n
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Cele mai bune automobile
la testele EuroNCAP în 2019
În luna ianuarie 2020, Euro NCAP a publicat
un top al celor mai bune automobile din fiecare
clas` în 2019. Anul trecut au fost evaluate 55 de
automobile, dintre care 41 au ob]inut cel mai
bun calificativ de 5 stele. Acest lucru ne arat` c`
2019 a fost unul dintre cei mai buni ani
înregistra]i de când Euro NCAP a început
evaluarea siguran]ei automobilelor de pe pia]a
european`.
Mercedes-Benz [i-a rec`p`tat coroana la
categoria cea mai performant` Compact` de

categorii de siguran]` [i a oferit cel mai bun
rating al anului. Remarcabil, Mercedes-Benz a
lansat înc` cinci vehicule de cinci stele în 2019,
toate cu o protec]ie deosebita in caz de accident
[i noi tehnologii de asisten]` la conducere.
De asemenea, Tesla a avut o prezen]` puternic` în acest an, Modelul X fiind câ[tig`torul
din 2019 la categoria SUV-urilor mari, urmat de

SEAT Tarraco pe locul doi. Modelul Tesla 3 s-a
clasat în fruntea topului la clasa vehicule
Electrice [i Hybride [i, împreun` cu noul BMW
Seria 3, împarte locul I si la clasa medie. Cele
dou` automobile au ob]inut scoruri
generale identice, BMW remarcându-se în Ü

clasa mica si medie, cu modelul CLA, alternativa
sportiv` a sedan-ului A-Class. Acesta a ob]inut un
calificativ de peste 90% la trei dintre cele patru
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siguran]a

Ü privin]a protec]iei pietonilor iar Tesla 3 prin

sistemele electonice de siguran]`. Noua
Škoda Octavia s-a clasat a doua la aceast`
categorie foarte atractiv` în rândul consumatorilor europeni.

În clasa SUV-urilor compacte, Subaru a câ[tigat

auto

cu noul model Forester, cu o performan]`
excelent` per total, fiind urmat îndeaproape de
Mazda CX-30 [i VW T-Cross. În ciuda rat`rii
primului loc, Mazda a avut un an excelent, mai
ales prin modelul Mazda 3 care a avut o performan]` deosebit` în ceea ce prive[te protec]ia
pasagerilor adul]i, ocupând locul doi dup`
Mercedes-Benz CLA în categoria compactelor.
La clasa mic` avem din nou egalitate în

Skoda Octavia
fruntea clasamentului între Audi A1 [i Renault
Clio, care sunt, de mai mul]i ani, printre cele mai
populare [i bine vândute automobile din Europa.
Noul model Ford Puma, fabricat în ]ara
noastr` la Craiova, a ie[it al doilea la aceast`
categorie. Segmentul autovehiculelor de clasa mic` r`mâne, în continuare, cel mai
competitiv segment de pe
pia]`, cu multe automobile
de 3, 4 [i 5 stele prezente în
teste, fiind de apreciat
efortul câ[tig`torilor de a nu
face nici un compromis
privind siguran]a.
În final, o men]iune special` pentru performan]ele
deosebite ob]inute de noul
BMW Z4, singurul Roadster
care a fost testat în 2019, dar
care, f`r` îndoial`, a stabilit
un nou punct de referin]`
privind siguran]a în segmentul s`u.
Ing. Alexandru VASILE n
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auto

Premierea Romanian
Endurance Series, edi]ia 2019
Aflate la al patrulea sezon, competi]iile de
circuit, desf`[urate sub autoritatea sportiv`
a Automobil Clubului Român (ASN), au
crescut, an de an, ajungând ca sezonul 2019
s` fie cel mai de succes dintre cele desf`[urate pân` în prezent.
Pentru a-i recompensa pe to]i ce-i care au
participat la competi]ii în anul 2019, pilo]ii,
organizatorii [i oficialii, la jum`tatea lunii
februarie 2020, a avut loc, într-o loca]ie
situat` în centrul Capitalei, festivitatea dedicat` „Romanian Endurance Series”, edi]ia
2019.
Trofeele oferite de c`tre organizatorii galei, Automobil Clubul Român [i Willi Motorsport, au fost apreciate de to]i cei prezen]i,
ace[tia plecând cu o impresie deosebit` de
la acest eveniment.
În interviurile acordate presei de premian]i a fost pus accentul pe faptul c`, sezonul
2020 al „Romanian Endurance Series”, va
veni cu multe nout`]i, acestea fiind premisele unui an competi]ional de succes.
Ing. Ioan Olaru n
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opinia automobili[tilor

ACR v` invit` s` v` spune]i p`rerea
cu privire la vehiculele autonome
Federa]ia
Interna]ional`
a
Automobilului
promoveaz`
un
sondaj online referitor la opiniile
cet`]enilor Uniunii Europene despre
vehiculele autonome pentru diferite
tipuri de transport cum ar fi: avia]ie,
maritim, feroviar [i rutier.
Automobil Clubul Român, ca
membru al Federa]iei Interna]ionale
a Automobilului (FIA), consider` c`
necesit`]ile, a[tept`rile [i comportamentul conduc`torilor auto români
fa]` de vehiculele autonome trebuie
s` fie cunoscute în cadrul acestui
sondaj european, motiv pentru care
invit` membrii ACR [i automobili[tii români,
în general, s` completeze chestionarul de
mai jos.
Acest sondaj, privind opinia automobili[tilor europeni, poate fi completat în max.
10-15 min [i face parte dintr-un proiect
finan]at de UE, numit Drive2theFuture.

V` multumim pentru sprijinul dumneavoastr`!
Pentru completarea chestionarului accesati link-ul
https://www.soscisurvey.de/drive2thefuture_ro/
Redac]ia n
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Metamorfoza
unui ipochimen \n m`gar
Mi-am reamintit d`un`zi de ciclul de „tablete” din „Cronica Mizantropului”, sus]inut` în urm` cu câteva decenii, de c`tre marele scriitor George C`linescu, într-o revist`
cu nume [i renume universal – „Contemporanul”.
În viziunea inegalabilului om de cultur`,
mizantropul era definit prin acea specie
uman` care dovede[te aversiune fa]` de
oameni [i care ur`[te pe oameni.
Trecând prin Pia]a Obor, din centrul Capitalei, la o expozi]ie de literatur` veche, cu
lucr`ri în[iruite pe asfalt, am achizi]ionat, de
la bibliotecarul ambulant, cartea „M-am hot`rât s` devin prost” a antropologului Martin
Page.
Personajul c`r]ii, publicat` de Editura Humanitas, f`cea pe de[teptul ca s` parvin` în
pozi]ii b`noase, iar alt`dat` f`cea pe prostul
pentru a sc`pa de acuza]iile celor c`rora le
[terpelea bunurile.
El cita din Biblie în fa]a prietenilor de teapa lui, punând la eforturi microencefalul lui,
precum „Ferici]i cei s`raci cu duhul” sau
amintea de zeul Ianus, cel cu dou` fe]e, una
simbolizând adev`rul, iar cealalt` simbolizând minciuna.
În cameleonismul lui, acest specimen
contemporan se prezenta, în fa]a credulilor,
ca fiind genial, ignorând, în nimicnicia sa,
butada latin` c`, de la sublim la ridicol nu-i
decât un pas.
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Specimenul, care s-a aciuit în trecere [i
prin ograda noastr`, a încercat s` metamorfozeze ambele ipostaze: cea a mizantropului [i cea a prostului, f`r` [ansa de îns`n`to[ire profesional` [i moral`. Pentru c` în
comunitatea în care s-a învârtit mul]i ani
acest personaj, lipsa sa de de[tept`ciune a
încercat s-o voaleze prin minciun` [i meschin`rii, prin stupiditate [i imbecilitate, sub
protec]ie paternal`, a[a cum bine se cuno[tea.
În traseul obscur consacrat parvenirii, acesta î[i supraestimeaz`, în continuare, valen]ele de gândire, dincolo de rezonabil,
printr-o l`ud`ro[enie f`r` scrupule, îm- Ü

po[ta redac]iei

Ü p`r]ind lucrurile într-un orizont îngust [i

perfid, [i prin cuvinte scoase din dic]ionare desuete. Încearc` mereu s` p`c`leasc`
lumea prin subterfugiul „gloriei sale în automobilismul sportiv”.
Vai cât` megalomanie! El n-a cucerit nimic deosebit în automobilismul sportiv. În
schimb a produs un grav accident într-un
travaliu al sportului cu motor, când volanul
nu l-a mai ascultat, neavând, de fapt, pe
cine s` asculte c`ci nici pe acest plan n-a
pornit în termeni de excep]ie. Dar a sc`pat
cu „basmaua curat`” într-o vreme când a[a
ceva era posibil, având protec]ia celor mai
mari diriguitori ai ]`rii.
Cine vrea detalii poate consulta presa scris` a timpului [i martorii evenimentului. A[a
c`, vorba aceea: ”Ciocul mic. Cât mai mic,
onorabile”, cum ar spune Caragiale…
Acest specimen u[or de recunoscut, dup`
vorb` urât` [i fapt` murdar`, a trecut, pe la
ACR cu scopul de a primi „un os de ros“ a[a
cum se exprima el, [i apoi, f`r` scrupule, a
trecut din nou, cu obr`znicie pe lâng` o
sucursal` ACR teritorial`, f`r` nici un suport
de fapte onorabile care s`-l recomande,
potrivit sintagmei din tragi-comedia scriitorului român, „Dac` voi nu m` vre]i, eu v`
vreau”. Mai ales c`, \n urm` cu peste 40 de
ani, a[a cum se l`uda, „avea carnet de
membru elev-student gratuit“. Deci, acest
ipochimen, for]ând obr`znicia, vroia s` ia
totul ”pe de-a moaca”. Numai c` specimenului amintit i-a sc`pat adev`rul c` între

personajul numitei tragi-comedii istorice a
lui Costache Negruzzi, [i zilele noastre, distan]a nu este de prea multe veacuri. Este, cu
alte cuvinte, vizibil` remarca din fabula
„Musca la arat”, unde puturoasa zbur`toare
î[i închipuia c` ea trage plugul în brazd`
coco]at` pe coarnele boului.
Pe unde a fost, cu promisiunea de a
trudi ca lumea, specimenului nostru i s-a
deschis u[a pentru plecare. {i nic`ieri nu i
s-a mai deschis, pân` acum, o u[` profesional`. În prezent se plimb` cu un c`rucior de copil în jurul blocului [i poate nu
[tie nici acest „atelaj“ cum s`-l conduc`!

PS.: Am publicat aceast` epistol` cu
acceptarea dorin]ei autorului de a i se
p`stra anonimatul. Orice asem`nare cu
personaje reale ale vie]ii dâmbovi]ene
este pur întâmpl`toare!
Un fost „agent“,
\n ipostaz` de anonim n
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DE LA LUME ADUNATE
{I |NAPOI LA LUME DATE
Mecanicul Dorel [i „ispr`vile“ sale
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