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editorial

AUTOMOBILISMUL
{I PANDEMIA
CORONAVIRUS
În lunga [i excelenta sa existen]` de
116 ani, împlini]i în luna aprilie a
acestui an, Automobil Clubul Român a
înregistrat un travaliu nesfâr[it de
experien]e, provoc`ri istorice, sociale [i
profesionale. Asocia]ia noastr` a traversat luptele [i consecin]ele Primului [i
ale celui de-al Doilea R`zboi Mondial,
precum [i meandrele diferitelor regimuri politice, care, uneori, i-au prescris destabilizarea sau dezintegrarea statutar`
[i a patrimoniului secular, cum au fost
momentele anului 1985, când i s-a
confiscat, total ilegal, patrimoniul propriu, redat în anul 1990 printr-o repara]ie normal`.
Îns` coloana vertebral` a automobilismului românesc reprezentat` istoric,
statutar [i prin personalitatea juridic` a
Automobil Clubului Român, n-a putut fi
distrus`, pentru c` ACR este de 116 ani,
ACR exist` [i în prezentul anului 2020 [i
va continua s` fie [i în viitor ca o con[tiin]` treaz` a automobilismului din
România.
Automobil Clubul Român reprezint`
una din cele mai reprezentative organiza]ii neguvernamentale din ]ara noastr`, puternic integrat` în structurile
europene [i mondiale ale Federa]iei
Interna]ionale a Automobilului (FIA) [i

Alian]ei Interna]ionale de Turism (AIT).
Automobil Clubul Român num`r` printre membrii s`i numeroase genera]ii –
veterani [i tineri, precum [i personalit`]i
emblematice ale Societ`]ii Civile – ca
piloni sustenabili de rezisten]` [i de
continuitate social` [i profesional`.
Ast`zi, când Societatea Româneasc`
se confrunt` cu una din cele mai mari
provoc`ri, atât pe plan na]ional cât [i
mondial, mi[carea automobilistic` [i
Automobil Clubul Român, ca reprezentant profesional al acesteia, constituie
un factor major de ini]iativ` [i stabilitate
în efortul general de reducere [i prevenire a consecin]elor pandemiei de
Covid-19.
În lumina acestor deziderate majore,
recent, Consiliul de Conducere [i Comitetul Executiv al ACR au ini]iat un
complex de m`suri [i ac]iuni privind
racordarea cât mai puternic` a sucursalelor teritoriale, cu comandamentele de
combatere a acestei epidemii. S-a realizat, astfel, optimizarea dispeceriz`rii
Centralei de Alarm` [i Informa]ii ACR în
ceea ce prive[te asisten]a rutier` pentru
membrii ACR [i ai cluburilor partenere
din str`in`tate pentru a salva pe to]i cei
afla]i în situa]ii dificile. S-a asigurat sistemul operativ de informa]ii pentru
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automobili[tii români [i str`ini
privind traficul rutier, starea drumurilor [i a vremii, nivelul taxelor, pre]urilor [i tarifelor pentru combustibilii auto,
autostr`zi, unele documente interna]ionale de circula]ie rutier` (Permis Interna]ional de Conducere, RCA, Carnet de
Trecere prin Vam`) taxele de vignete
na]ionale [i interna]ionale, etc. Printr-o
leg`tur` strâns` cu Forul mondial al
Automobilismului, Federa]ia Interna]ional` a Automobilului, am reu[it s` conjug`m [i eforturile noastre materiale la
nivel mondial [i am beneficiat [i de un
sprijin logistic deosebit de important,
primind chiar [i un ajutor substan]ial de
m`[ti de protec]ie facial`.
Dac` aceast` pandemie mondial` a dereglat întreg angrenajul economicosocial al multor state, iat` c` în România doi senatori ai PSD, în plin` pandemie, s-au ocupat de cu totul alte probleme [i au ini]iat un proiect de lege, la
comand`, pentru a lovi mi[ele[te, perfid [i în stil mafiot integritatea ACR. Prin
minciuni [i inducere în eroare a Parlamentului, ace[tia nu doresc, nici mai mult,
nici mai pu]in, decât s` anuleze activitatea sportiv` automobilistic` desf`[urat` de ACR în cei 116 ani de existen]`.
Nici chiar regimul comunist nu a avut
acest curaj nebun de a distruge o activitate secular`!! Dar nemernicia nu are limite atunci când sunt în joc interese oculte [i comenzi primite pe c`i mafiote!
Via]a merge, totu[i, înainte [i sunt
convins c` Parlamentul – Camera Deputa]ilor – nu va valida un rapt [i o asemenea nedreptate pus` la cale de un
senator, Bogdan Constantin Matei,
complet interesat, [i un alt coleg al s`u,
Radu Cosmin Preda, care declar` c` a
semnat „ca primarul”!
Personal am fost deputat în Parlamentul României, chiar din partea PSD,
dar m` simt jenat, ast`zi, când v`d pe
cine a trimis în Parlament acest partid,
respectiv un scandalagiu prin baruri de
noapte [i un b`t`u[, cu un comportament deplorabil (dup` cum scriu zia-

4

rele) – este vorba de Bogdan Constantin Matei - [i care î[i permite s` propun`, cu justific`ri mincinoase, proiecte
de legi la comand`!! Ru[ine !
*
ACR-ul continu` s` î[i îndeplineasc`
misiunea sa istoric` [i având în vedere
c` România de]ine „perfoman]a” negativ` a ultimilor ani a mortalit`]ii rutiere,
Automobil Clubul Român a lansat în
]ara noastr`, împreun` cu Federa]ia
Interna]ional` a Automobilului, Campania Mondial` de Siguran]` rutier`
#3500LIVES, prin instituirea unui num`r de 16 reguli de aur obligatorii
pentru to]i participan]ii la traficul rutier.
Ra]iunea major` a Campaniei Mondiale
const` în aceea c` în fiecare zi mor
3500 de oameni în accidentele rutiere
la nivelul întregii planete, ceea ce
impune ac]iuni eficiente de reducere [i
prevenire a acestor drame sociale.
Dar a[a cum ne previne inteligen]a
poporului român, c` „niciodat` un r`u
nu vine singur”, începând cu luna februarie 2020, ]ara noastr` se confrunt`
cu aceast` nou` catastrof` epidemiologic` [i economic` cauzat` de pandemia Covid-19. Institu]iile statale [i
neguvernamentale din România au
intrat în starea de urgen]`, apoi în
starea de alert`, prin reducerea tuturor
motoarelor dezvolt`rii societ`]ii, prin
anihilarea unor libert`]i constitu]ionale
[i prin oprirea competi]iilor sportive [i a
circula]iei automobilistice, dar recenta
reluare a acestora a demonstrat c`
automobilul poate fi un principal salvator al libert`]ii de mi[care. [i, iat` c`,
dup` aproape un secol [i ceva, omul
începutului de veac XXI este for]at s`
reevalueze minunea sfâr[itului de secol
XX, adic` ”zeul automobil”, ca singura
sa salvare în libertatea de mi[care.
Speran]a dispare ultima!
Ing. CONSTANTIN NICULESCU
Pre[edintele
Automobil Clubului Român n

avantaje facilit`]i

PARTENERIATE ACR ÎN BENEFICIUL
MEMBRILOR ASOCIA}IEI
Longevitatea existen]ei Automobil Clubului Român pune
în eviden]` un fapt de o
deosebit` semnifica]ie, anume c`, de-a lungul timpului,
tot mai multe personalit`]i
[tiin]ifice, culturale, sportive [i
alte categorii sociale au fost
fascinate de mi[carea automobilistic` na]ional` [i interna]ional`. Putem afirma c`
Automobil Clubul Român, ca
organiza]ie a Societ`]ii Civile,
însumeaz` numeroase genera]ii de membri, constituind,
un capital uman de mare
referin]`, din toate regiunile [i
zonele ]`rii, îmbog`]it [i înnobilat mereu, care se bucur`
de beneficii, avantaje [i facilit`]i specifice automobilismului, atât pe plan na]ional
cât [i interna]ional.
Dincolo de beneficiul cunoscut [i apreciat de asisten]`

rutier` specific` [i într-o continu` dinamic` pe care ACR îl
ofer` automobili[tilor, am
creat [i un complex de parteneriate locale [i na]ionale la
care membri no[tri au acces
pe baza cardului de membru,
ca document devenit deja consacrat în ]ar` [i str`in`tate.
Printre cele mai apreciate
beneficii se înscriu cele privitoare la reducerile acordate
la achizi]ionarea combustibililor auto, de pân` la 15
bani/litru (LukOil),
LukOil service
auto, pân` la 25% reducere
la ITP sau pentru studen]i [i
elevi 10% reducere la [coala
de [oferi ACR. Fiecare dintre
aceste beneficii, avantaje [i
facilit`]i cuprinde o diversitate de reduceri ale costurilor de care fiecare automobilist beneficiaz` în mod frecvent!

Pentru c` [tim cât de importanta este s`n`tatea [i siguran]a membrilor no[tri, am
încheiat parteneriat cu lan]ul
de farmacii Catena (25% discount). Reducerile se acord`
la prezentarea cardului Cate na,
na pe care membrii ACR îl
pot ob]ine oricând gratuit din
toate sucursalele noastre.
Poate c` mai mult ca oricând, în aceast` perioad` s`n`tatea ocup` un loc important pentru noi to]i, ceea ce
justific` bazele unei noi colabor`ri, care vine în spijinul
membrilor ACR care î[i doresc
s` dispun` de o gam` mai
bogat` de alternative în domeniile serviciilor medicale.
Parteneriatul cu re]eaua de
s`n`tate Regina Maria vine
cu un discount de 30% la toate abonamentele. La acest
discount special se adaug` [i
un extra-beneficiu, prin care
membrii ACR au posibilitatea
de a utiliza aceast` reducere
[i pentru membrii lor de
familie, la achizi]ia de abonamente. Re]eaua de s`n`tate Regina Maria este una
dintre cele mai mari re]ele
private de s`n`tate din România care activeaz` în 18
policlinici, 5 spitale, 3 Campusuri Medicale [i în 141 de
clinici partenere în toat` ]ara.
Automobil Clubul Român s-a
preocupat [i de dezvoltarea
serviciilor în domeniul turismului automobilistic.
Ü
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acest sens, ACR ofer`
reduceri de 5% prin
Agen ]ia de Turism Paralela
45 la pachetele de vacan]`,
precum [i reduceri la caz`ri în

hoteluri pe întreg cuprinsul
]`rii prin parteneriate locale.
Printre partenerii ACR îi ve]i
g`si, de asemenea, [i pe cei
de la Hard Rock Cafe (pân`

la 25% discount) sau Ther me Bucure[ti (15% discount).
Aceste parteneriate au rolul
s` asigure accesul membrilor
la servicii [i produse competitive, atunci când nu sunt limitate la perioade de timp, cu
dificult`]i obiective greu de
îndeplinit, în ]ar` [i str`in`tate.
Automobil Clubul Roman
[i-a propus ca obiectiv esen]ial încheierea, în continuare,
de parteneriate pe termen
lung, mediu [i scurt, pentru a
oferi o palet` cât mai larg` [i
bogat` de beneficii, avantaje
[i facilit`]i membrilor Asocia]iei. V` invit`m sa intra]i în leg`tur` cu Sucursalele ACR [i s`
afla]i mai multe date [i informa]ii despre aceste reduceri.
Prof. Univ. dr. Corina SLAFF
Director General al ACR n
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SENATORII PSD
MATEI BOGDAN CONSTANTIN
{I PREDA RADU COSMIN
„FAC {I DESFAC LEGI“ LA COMAND~
|n cele ce urmeaz`, Revista „Autoturism”,
prezint` o serie de materiale ap`rute în
spa]iul virtual ACR, în leg`tur` cu ac]iunea
întreprins` de doi senatori PSD, care cuprinde o serie de neadev`ruri despre
Automobil Clubul Român, asocia]ia secular` a automobili[tilor din ]ara noastr`,
urm`rind, cu o înver[unare lipsit` de scrupule, cu scopuri subversive, imorale [i neconstitu]ionale, eliminarea abuziv` [i ilegal` a Automobil Clubului Român din Legea
educa]iei fizice [i sportului (69/2000).
De altfel, senatorul Bogdan Constantin
Matei este cunoscut în media româneasc`
ca fiind implicat în diverse scandaluri în
cluburile de noapte, de alterca]ii [i violen]`
conjugal`, înc`lc`ri ale legilor în spa]iile
publice etc., a[a cum au reliefat, frecvent
mai multe publica]ii centrale [i locale precum: Cancan.ro, Capital, Prosport, Ziarul
de Vâlcea, Digi24, Puterea etc.
Prietenia dintre senatorul PSD Matei Bogdan Constantin [i Norris M`geanu (Pre[edintele Federa]iei Române de Automobilism
Sportiv) este mai veche, cam de pe vremea
când senatorul era ministru al Tineretului [i
Sportului, iar FRAS primea finan]`ri de la
acest minister.
A[a c` nu i-a fost deloc greu fostului ministru, actual senator, s`-[i arate recuno[tin]a fa]` de prietenul s`u atunci când
acesta i-a cerut s`-i mazileasc` concuren]a
în domeniu. Pe cine? ACR-ul, singurul juc`tor real în domeniul sportului automobilistic, cu un palmares de 116 ani, recunoscut
de numeroase legi [i decrete, unic de]in`tor
al Autorit`]ii Sportive Na]ionale conferit` de
forul suprem în domeniu, respectiv de Federa]ia Interna]ional` a Automobilului (FIA) [i
care, cum e și firesc, se autofinan]eaz`!

Cum? Modificând Legea educa]iei fizice [i
sportului (Legea nr. 69/2000).
În ce sens? Prin abrogarea dispozi]iilor
articolului 21 lit f) care enumera Automobil
Clubul Român ca fiind structura sportiv` din
România care gestioneaz` automobilismul
sportiv [i kartingul sportiv.
Spunem c` nu i-a fost greu pentru c` a
g`sit imediat sprijin în colegul s`u, Preda
Radu Cosmin, ageamiu în ale sportului
auto mobilistic, dar dornic „s` fac` o lege
pentru FRAS”, dup` cum singur a [i declarat, f`r` nicio jen` sau strângere de
inim`.
A[adar, ace[ti doi ini]iatori au întocmit o
expunere de motive în cuprinsul c`reia au
inserat doar neadev`rurile preluate de la prietenul Norris, apoi, au profitat de pan- Ü

Bogdan Constantin Matei
[i prietenul s`u Norris M`geanu:
vorbele zboar`
\ns` diversiunea r`mâne
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Ü demia COVID-19 [i au trecut proiectul
prin Senat în mod tacit. Nimic mai simplu!
În acest moment, proiectul a ajuns la Camera Deputa]ilor unde urmeaz` a fi analizate oportunitatea [i legalitatea proiectului
de modificare a legii.
Sigur c` modificarea nu este nici legal`
[i nici oportun`, din motive lesne de în]eles, pe care le vom detalia în articolele
urm`toare, îns` prietenia este mai presus
de buget, de lege, de recunoa[tere intern`
[i interna]ional`.

Aceasta este re]eta unei bune colabor`ri
între finan]a]i (FRAS) [i finan]ator (Matei Bogdan Constantin), rezultatul urm`rit ne]inând
cont de niciun impediment legal sau moral.
Fotografiile în care apar cei doi buni prieteni, Matei Bogdan Constantin [i M`geanu
Norris Marcu, le g`si]i în mediul on-line.
Prietenia lor fiind de notorietate, cei doi
nu [i-o ascund, din contr`, o expun [i pe
FaceBook.

Doi senatori PSD
încearc`
un atac perfid [i mafiot
la integritatea ACR
Orice de]in`tor al unei
func]ii publice în Parlamentul României trebuie s` dea
dovad` de o bun` conduit`
profesional`, dar [i moral`.
Parlamentarii, indiferent de
culoarea lor politic`, sunt
ale[i de c`tre noi, Cet`]enii
României. Sunt ale[i de c`tre noi, ca s` lucreze pentru
noi! Nu pentru interesele lor
personale, de partid sau
pentru a ale altora cu care
se afl` în rela]ii de prietenie,
cârd`[ie sau de îndatorare.
Atunci când, parlametar
fiind, promovezi anumite
ini]iative legislative cu scopul de a genera avantaje
unor apropia]i de-ai t`i, înseamn` c` îi desconsideri
pe cet`]eni, adic` tocmai pe
aceia pe care i-ai p`c`lit c`
vei lucra pentru prop`[irea
lor, [i nu pentru anumite
g`[ti cu interese obscure.
Recent, Automobil Clubul
Român, organiza]ie neguvernamental` cu peste 116
8

ani vechime, a fost ]inta
unui atact abject [i neprincipial desf`[urat de doi senatori ai României, adic` dou`
persoane cu func]ii publice,
pl`ti]i din banii no[tri, ai cet`]enilor, pentru a lucra pentru noi, nu pentru al]i. De
fapt, cei doi sunt „p`rin]ii”
unei ini]iative parlamentare,
care încearc` s` scoat` ACR
din legea sportului.
Pentru cine nu cunoa[te,
reamintim faptul c` Automobil Clubul Român este
Autoritate Sportiv` Na]ional` (ASN) pentru sportul
automobilistic [i de karting,
autoritate oferit` de c`tre
Federa]ia Interna]ional` a
Automobilului (FIA), al carei
membru este ACR, înc` din
anul 1905.
Printre cei doi nestimabili
senatori, se afl` [i fostul ministru al MTS, Bogdan Constantin Matei, care, în baza
unei prietenii cu fostul barman, actual pre[edinte de fe-

Biroul de pres` al ACR n
dera]ie, Norris M`geanu, pre[edinte al FRAS, a pus la
cale scoaterea din lege a
ACR, c` doar este un arogant senator pl`tit din bani
publici.
Din informa]ii publice, la care
men]ion`m [i sursa, afl`m
c` Bogdan Constantin Matei
este un simplu cet`]ean din
Rm. Vâlcea, ajuns într-o func]ie pe care a f`cut-o de râsul
lumii din cauza neprofesionalismului [i comportamentului s`u imoral. Conform
CV-ului s`u, dup` ce a absolvit \ntr-o ipostaz` modest` liceul Henri Coand` din
Râmnicu Vâlcea (”Mecanic
II”) cum era cunoscut mai
demult, unde elevilor mai
slab preg`ti]i [i f`r` chef de
înv`]`tur` li se oferea o
[ans` nesperat` s` devin`
mecanic auto, [ofer, etc), urmeaz` alte cursuri la „Colegiul Universitar de M`iestrie
Sportiv`” – Universitatea
„Lucian Blaga” din Sibiu
(denumirea corect` este, de
fapt, „M`iestrie Sportiv` [i
Acrobatic`”), „înfiin]at în
1992 cu specializ`rile: fotbal, baschet [i rugby pentru
componen]ii echipelor din
divizia A” (aten]ie: dl. în
cauz` a jucat [i el fotbal, îns` nu a putut urca mai sus
de Liga a III-a).
Ü
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„Profesora[ul”
de
sport are de suferit de pe
urma slabei preg`tiri profesionale, reu[ind performan]e „uluitoare” pentru un
dasc`l, adic` cel care tocmai
el ar trebui s` preg`teasc`
elevii, cât mai bine: ob]ine
nota 2.57 la concursul de
titularizare [i o „merituoas`“
not` de „1” (da, este din
oficiu) la cel de inspector
general adjunct. Perseverent, dar nepreg`tit profesional, la a doua încercare
obtine nota de 5.25 [i, astfel, reu[e[te s` devin` suplinitor. Ciudat este faptul ca
la scurt timp dup` înscrierea
în PSD, „nepreg`titul” reu[e[te s` ob]in` nota de
trecere [i s` devin` profesor
titular.
Ca orice politician la mod`, în plin` er` a doctoratelor plagiate [i a tehnologiei copy–paste, dl. fost ministru este admis, în anul
2015, în cadrul [colii Doctorale – Universitatea Na]ional` de Educa]ie Fizic` [i Sport
(p. 37). Fiind admis la forma
de înv`]`mânt cu frecven]`,
în timp ce era deja senator,
ne întreb`m cum oare a reu[it acesta s` urmeze programele de preg`tire [i cele
de cercetare [tiin]ific` care
presupuneau prezen]a zilnic` la [coal`. Cu toate acestea [i cu oare[ce întârziere,
dl. fost ministru reu[e[te s`
sus]in` primul raport de cercetare [tiin]ific` în data de
28.03.2017, orele 09:30 –
10:00, ore la care trebuia s`
fie la parlament, pentru a-[i
îndeplini func]ia pentru care
era pl`tit. Oricum, teza de
doctorat nu a fost finalizat` [i
nici alte informa]ii despre parcursul academic al acestuia

Recent a fost publicat \n presa vâlcean` un articol
deosebit de sugestiv \n cea ce-l prive[te pe Bogdan
Constantin Matei. |n con]inutul articolului este relevat
atacul ilegal [i imoral la adresa unei Asocia]ii centenare,
care se bucur` de un important prestigiu \n Societatea
Civil` din România [i pe plan interna]ional: Automobilul
Clubul Român
nu sunt disponibile la mai
sus amintita universitate.
Revenind la dl. fost ministru, acesta a fost implicat, de-alungul timpului, în
numeroase scandaluri mediatice [i gafe de ageamiu
în ale politicii, dup` cum
reiese din cele scrise în
spa]iul public. Poreclit [i
„Ministrul adeverin]`”, (pe
bune, în CV-ul acestuia, la
capitolul „Activit`]i [i respon sabilit`]i prin cipale” ,
sunt men]ionate nici mai
mult, dar nici mai pu]in, de
6 adeverin]e), dl. senator
de Vâlcea începe s` ocupe
locuri importante pe primele pagini ale gazetelor na]ionale [i locale. A ie[it [ifonat dintr-un scandal într-un
club din Rm. Valcea dup`
consumul unor b`uturi alcoolice. Colac peste pup`z`, este acuzat [i de violen]` conjugal`, maltratându-[i
fosta so]ie, conform certificatului medical pe care a-

ceasta l-a f`cut public. Îns`,
acuza]iile pentru finan]`rile
acordate preferen]ial au atras cel mai mult aten]ia
presei. În sport, dup` unele
aprecieri din culise, dac`
vrei o finan]are mai mare
trebuie s` te faci frate cu
dracu’ pân` treci puntea. Pe
acest principiu, Norris M`geanu [i senatorul pl`tit din
bani publici – Bogdan Constantin Matei, au pus la cale
scoaterea ACR din legea
sportului. Afirma]ia „Pozele
cu Ana Bogdan [i logodnicul
acesteia, Norris M`geanu
pre[edintele FR Automobilism sportiv, au fost „pl`tite” de c`tre MTS cu suma
de 479 000 lei” ridic` mai
multe semne de întrebare,
mai ales c` dl. fost barman
M`geanu este la o federa]ie
care nu are reprezentare
interna]ional`. Cum a putut
dl. fost ministru [i actual
senator s` acorde finan]are
unei federa]ii care nu Ü
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reprezen tare
Ü are
interna]ional` este o poveste interesant` care merit` a fi investigat`.
Incompetent sadea [i coco]at pe o func]ie care îi
c`dea pe ochi ca o p`l`rie
mexican` pleo[tit` de atâta
stat la soare, dl. fost ministru
r`mâne în istorie cu celebra
întrebare – „Cine este
doamna Pescaru?”. Audiat în
parlament la dezbaterile pe

buget, dl. fost ministru nu [tia
cine este doamna din stânga lui, de[i, teoretic, cu respectiva ar fi trebuit s` întocmeasc` bugetul ministerului. P`rea picat din lun`, de ziceai
c` bugetele au fost întocmite pe [erve]ele din cârciumile pe care le frecventeaz`.
Nu suntem obi[nui]i s`
prezent`m astfel de articole,
dar nu putem s` t`cem atunci când ACR este atacat

într-un astfel de mod murdar, neprincipial [i în stil
mafiot. Dac` [i alte ONG-uri
tradi]ionale, ar fi [i ele atacate de al]i incompeten]i, diletan]i [i excroci ajun[i în
func]ii publice prin sfor`riile
unor criterii politice de trist`
amintire, ce s-ar întâmpla cu
firava [i instabila noastr` democra]ie?
Biroul de pres` al ACR n

PROFIL MORAL DE SENATOR – BOGDAN
CONSTANTIN MATEI (PSD VÂLCEA)
Un senator, în afara faptului c` este ales
de cet`]eni, pentru a lucra în folosul acestora, [i nu în scopuri personale, politice
sau pentru ale unor grupuri de interese, ar
trebui s` fie o persoan` de o înalt` ]inut`
moral`: bine preg`tit în domeniu [i cu un
comportament social recunoscut.
Din p`cate, nu acela[i lucru îl putem spune despre unul dintre cei doi senatori care,
recent, au încercat „un atac perfid [i mafiot
la integritatea ACR”. Dup` cum ve]i vedea în
acest demers jurnalistic al nostru, bazat
exclusiv pe informa]ii publice, culese din
mediul on-line, Bogdan Constantin Matei nu
este deloc persoana potrivit` pentru a fi senator. Mai mult, în lumina informa]iilor publice, a umilit func]ia de Ministru al Tineretului [i Sportului, în foarte scurtul s`u
mandat.
Dup` cum informeaz` publica]ia Timpul
de Vâlcea, Bogdan Constantin Matei este un
« „individ incolor”, care nu [tie s` vorbeasc`,
s` salute [i care nu a excelat cu nimic în PSD
sau alt` parte…” ». F`r` experien]` [i preg`tire, pe baza rela]iei de rudenie cu un consilier PER din Rm. Vâlcea, Bogdan Constantin Matei este descris ca fiind „arogant,
neb`rbierit, mereu cu mâinile în buzunare”
[i „…a fost împins, printr-o gre[eal` impardonabil`, în func]ia de senator”, dup`
cum afirm` Gazeta de Vâlcea. Alintat prin
presa on-line cu apelativul „Profesora[ul”
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(probabil din cauza preg`tirii profesionale
anoste) – nu reu[e[te s` promoveze concursul pentru ocuparea postului de adjunct
al Inspectoratului [colar Jude]ean Vâlcea,
unde a primit nota 1, adic` din oficiu. La
scurt timp dup` intrarea în politic`, probabil
\n baza unor interventii de partid, dup` cum
noteaz` publica]ia Gazeta Vâlcean`, „a c`lcat pe cadavre [i [i-a dat colegul la o parte”,
fiind delegat pe func]ia de inspector [colar
de sport”. Iat` cum, un om nepreg`tit profesional, dar cu rela]ii politice, reu[e[te s` se
infiltreze (nemeritat – credem noi), în sistemul de înv`]`mânt, acolo unde, cel pu]in
teoretic, ar trebui s` fie numi]i profesioni[ti,
[i nu diletan]i.
Tot în leg`tur` cu slaba preg`tire profesional` a acestuia, mai afl`m c` a ob]inut
note foarte mici la examanele de titularizare
(2.75 [i 5.25 nu sunt calificative s` te
recomande nici m`car pentru un profesor,
darmite pentru ditamai senatoru’ sau ministru’), dar reu[e[te, într-un final fericit, s`
devin` profesor titular, la scurt timp dup` ce
se înscrie în PSD.
Aducându-ne aminte de o celebr` scenet`
din serialul Las Fierbin]i, când un posibil
viitor ministru al transporturilor trebuie s`
exerseze la semn`tur`, [i nu la inteligen]`,
domnul mai sus men]ionat este împins c`tre senat, unde reu[e[te s` ocupe,
nemeritat, un fotoliu care, dup` cum se Ü
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Ü va vedea din cele ce urmeaz`, începe a-l

jena din ce în ce mai dureros.
Nici nu se uscase bine cerneala imprimantei pe decizia de senator a acestuia c` imediat devine o ]int` public` din cauza incompeten]ei [i a slabei preg`tiri profesionale.
Acest lucru se accentueaz` dup` ce este
numit ministru. Ne[tiind prea bine ce ar trebui s` fac` [i cu ce se m`nânc` aceast`
func]ie, mergând pe principiul „slab s` fii,
dar mare s` ai CV-ul”, presa îl nume[te „ministrul adeverin]`”. Din lips` de experien]`,
la capitolul de „Activit`]i [i responsabilit`]i
principale”, în CV-ul acestuia sunt men]ionate [i unele adeverin]e ob]inute de-a
lungul timpului. Ca sa fie mai „umflat” [i s`
dea bine în ochii aleg`torilor, CV-ul este
burdu[it cu tot felul de activit`]i, care mai de
care mai hilare pentru cineva care se dore[te a fi un profesionist (adeverin]e, decizii,
secretar in tot felul de comisii sportive
organizate cu ocazia unor evenimente, etc).
Din punct de vedere al unui psiholog încep`tor, aceste fapte pot fi comparabile cu un
comportament specific absolven]ilor f`r`
experien]`, care încearc` p`c`lirea angajatorilor prin utilizarea de motiva]ii caracteristice
unei personalit`]i monotone [i lipsit` de
realiz`ri, în scopul ob]inerii unor foloase
ulterioare, nemeritate. |ntr-un articol viitor,
vom fi interesa]i s` prezent`m modul în
care senatorul proste[te opinia public` prin
men]ionarea, în CV, a unor „lucr`ri [tiin]ifice” [i a activit`]ii de „doctorand”.
Revenind la comportamentul imoral al lui
Bogdan Constantin Matei, acesta este acuzat de violen]` conjugal`. În mass media
apare un certificat medical al so]iei v`t`mate, care este comentat, pe larg, de c`tre ziarul Libertatea. De fapt, fosta so]ie a acestui
domn „a confirmat pentru Libertatea c` motivul invocat de ea la divor] e violen]a conugal`, [i a spus c`, pentru moment, nu mai
vrea s` relateze alte episoade”. Pe lâng` atitudinea violent` de smardoi conjugal, de[i
func]ia de senator este foarte bine remunerat`, Bogdan Matei se zg`rce[te atunci
când este vorba de pensia alimentar`: „V`
întreb, vi se pare OK o pensie alimentar` de
4000 de lei lunar? [i nu vorbim de Bucure[ti…”. Dup` cum relateaza „Gazeta Vâl-

de existen]` \n Societatea Civil`
cean`, ” „…se pare c` motivul pentru care…
scoate documentele ar fi neplata pensiei
alimentare de 4000 de lei lunar. Senatorul
sus]ine c` e prea mult. Dar îl asigur`m c`,
din p`cate pentru el, vor mai ap`rea [i alte
documente dac` nu pleac`. Chiar dac` ar
pl`ti cei 4000 de lei, odat` ce s-a deschis
cutia Pandorei, adversarii s`i interni [i externi vor [tii unde s` caute celelalte certificate medico – legale care, pe surse, sunt
mult mai grave”. Având în vedere comportamentul violent al acestuia, publica]ia
Ziarul de Vâlcea a anun]at public c` întrerupe orice leg`tur` cu acesta. Tot moralice[te vorbind, gurile rele de prin pres` spun
c` senatorul se combinase mai demult cu
fosta sa consilier` de la minister, pe care,
dup` cum afirm` cancan.ro, „…dup` ce
Bogdan Matei a p`r`sit func]ia de ministru
al Tineretului [i Sportului nu ar fi uitat de
consiliera lui. Politicianul ar fi angajat-o pe
tân`r` la cabinetul senatorial, tot în func]ia
de consilier”. Cu o moralitate a[a cum se
cuvine unuia pl`tit din bani publici [i „reprezentant de seam` al jude]ului Vâlcea”, senatorul „adeverin]`” o comite din nou. De data
aceasta, consum` alcool [i este implicat
într-o alterca]ie ce a avut loc într-un club din
Rm. Vâlcea, dup` cum este men]ionat în
publica]ia „Ziarul de Vâlcea”.
Fum`tor înr`it, dup` cum el singur recunoa[te, acesta nu ezit` s` încalce legea oricând, dup` bunul s`u plac, fumând în spa]ii
publice, dupa cum s-a intamplat [i în cadrul
unei [edinte de partid. „Din reflex mi-am aprins-o. Mi-am dat seama de gest [i am stins-o.
Sunt un fum`tor înr`it. E un viciu pe care mil asum, a declarat ministrul Tineretului [i
Sportului, Bogdan Matei, potrivit Mediafax”.
Exist` mult mai multe fapte ca cele de
mai sus, comise de c`tre Bogdan Matei.
Moralitatea sa îndoielnic` [i caracterul
s`u duplicitar nu ar trebui s` se mai întâlneas c` la niciun demnitar al Statului
Român. F`când parte dintr-o clic` stabilit`
pe interese, fostul ministru promoveaz`
initiative legislative contra ACR. Ca [i organiza]ie neguvernamental` cu peste 116
ani de tra di]ie în automobilismul ro mânesc [i international, consider`m
c` astfel de com por tamente nu Ü
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Ü trebuie s` mai fie întâlnite la demnitarii români, aceia care sunt plati]i din
bani publici, pentru a lucra pentru cet`]eni [i în interesul acestora. Niciodat`, pe
toat` perioad` de existen]` a Automobil
Clubului Român, nici fostul partid comunist nu a avut tupeul [i arogan]a de a

elimina organiza]ia noastr` din activitatea
de sport automobilistic. Iata acum, cum
un terchea-berchea combinator, cu arogan]` [i tupeu, sprijin` interese de grup
prin initiative legislative, f`r` nicio ap`sare moral` sau de con[tiin]`.
Biroul de pres` al ACR n

CE CREDE}I C~ F~CEAU UNII
SENATORI DIN PSD ÎN PERIOADA
„ST~RII DE URGEN}~ PENTRU
CORONAVIRUS”?
În timpul st`rii de urgen]`,
Senatul României a fost închis.
Unii senatori din Grupul
PSD, dl Constantin Bogdan
Matei [i dl Preda Radu Cosmin, în loc s` se ocupe de aceast` pandemie printre cet`]enii care i-au votat, au g`sit
de cuviin]` s` depun` la Senat un Proiect de Lege înregistrat la data de 13.04.2020,
adic` în prima zi a S`pt`mânii
patimilor!
Cu toate c` senatorii erau
re]inu]i la domiciliu, Proiectul
de Lege, cu o „vitez` automobilistic`”,
la
data
de
21.04.2020 a primit avizul
Consiliului Legislativ, o mostr` de superficialitate, iar la
data de 24.04.2020, de ziua
Izvorului T`m`duirii, a devenit
Proiectul de Lege nr. 227/
2020.
Cu aceea[i vitez`, la data
de 29.04.2020 a primit Raportul Comisiei pentru Înv`]`mânt, {tiin]`, Tineret [i
Sport a Senatului României,
condus` tot de un PSD-ist,
deci, în numai 16 zile [i astfel
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Proiectul de Lege a ajuns a fi
prezentat Plenului Senatului!!! Totul doar prin „comunic`ri telefonice”, deoarece
Palatul Parlamentului era închis datorit` Pandemiei!
Dar ce importan]` na]ional` formidabil` reprezenta
aceast` viitoare Lege?
Era solicitat ca un articol,
respectiv 21 lit. f) din Legea
nr. 69/2000, Legea educa]iei
fizice [i sportului, s` fie modificat ca în loc de „Automobil
Clubul Român pentru automobilismul sportiv [i kartingul
sportiv” s` fie anulat [i la acela[i articol [i liter` s` se scrie
„Abrogat”.
Pân` aici nu se pare a fi
nimic deosebit în afar` de
zicala româneasc` „]ara piere
[i …cineva se piapt`n`”!
Culmea este c` autorii acestei propuneri legislative
induc în eroare forul legislativ
al ]`rii cu o prevedere din Legea 69/2000 care a fost corectat` prin Legea nr. 472/
2004 tocmai la propunerea
Guvernului României!!
„Curat murdar”, s` te tre-

ze[ti dup` 116 ani de activitate legal` a ACR în România
[i s` invoci, mincinos [i cu omiteri evidente, c`, „vezi
Doamne”, Parlamentul României a legiferat ilegal!!
Substratul evident este c`
autorii propunerii ascund adev`rul, c` ACR este o organiza]ie na]ional` centenar`
(116 ani) [i are foarte multe
Legi, Decrete [i Hot`râri de
Guvern prin care, activitatea
sportiv` desf`[urat` în domeniul automobilismului [i kartingului sunt recunoscute de
Statul Român, iar ACR reprezint` România, ca Autoritate
Sportiv` Na]ional`, la Federa]ia Interna]ional` a Automobilului, din anul 1905, a]i citit
bine, de 115 ani.
Trist este c` unul dintre autorii Proiectului de Lege, Constantin Bogdan Matei, a fost
ministru al Tineretului [i Sportului [i credeam c` se putea
documenta serios [i nu mai
dezinforma Senatul României, care, cu aceea[i „vitez`
automobilistic`”, la data de
22.04.2020, a adoptat

Ü
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Ü tacit respectiva propunere
de lege, într-un dispre] evident, f`r` punctul de vedere
al Guvernului, al Ministerului
Tineretului [i Sportului [i al
Automobil Clubului Român!!
Superficialitatea cu care Comisia de înv`]`mânt, [tiin]`,
tineret [i sport a Senatului
României a analizat Expunerea de motive, plin` de minciuni [i f`r` un obiect realmente necesar [i chiar [i-a
manifestat lipsa de profesionalism în domeniu, neluând
în seam` c` activitatea de
sport automobilistic a ACR
dateaz` de acum 116 ani [i
nici chiar statul comunist nu
[i-a permis s` anuleze acest
palmares.
În plus, autorii propunerii de
lege critic` Parlamentul c` în
anul 2004 au legiferat gre[it!?!
Dar cel pu]in un senator,
doamna Ecaterina Andronescu era membru în Comisia de
înv`]`mânt, [tiin]`, tineret [i
sport în anul 2004! Domnia sa
s-a sim]it oare jicnit` de autori sau atunci a votat într-un
fel [i acum, f`r` justificare, a
votat invers? Halal discern`mânt!!
Este clar o „Lege cu dedica]ie” pentru gruparea amic` a
senatorului Constantin Bogdan Matei, care a fost invitat
la competi]ii sportive de prietenul s`u, Norris M`geanu,
a[a zisul „logodnic de profesie”, cu patru asemenea îndeletniciri, în prezent liber, ca [i
senatorul (b`t`u[ al so]iei –
dup` cum scrie presa).
Acum senatorul îi întoarce
serviciul, promis, probabil, la
o „agap`” colegial` care are
loc dup` fiecare competi]ie,
din banii Statului, adic` din
subven]ia Ministerului Tine-

de existen]` \n Societatea Civil`

retului [i Sportului acordat`
FRAS! ([i sigur c` ambilor
amorezi le plac [i fetele participante a[a cum se afirm`
pe ici - pe colo).
Senatorii sunt în slujba poporului spune Constitu]ia Ro-

mâniei, dar nu în slujba unor
grupuri de interese! [i a[a s-a
n`scut o „veritabil`“ LEGE CU
DEDICA}IE!
Automobil Clubul Român,
a socia]ia automobili[tilor,
constituit` la 5 Aprilie 1904,
recunoscut` legal de Statul
Român, ca organiza]ie negu ver namental`
(ONG),
protesteaz` fa]` de ac]iunea
motivat`, prin neadev`ruri
[i omisiuni voite, promovat`
de doi senatori PSD, pentru
ca Senatul României s` le gifereze în necuno[tin]` de
cauz` [i conform zicalei „iu]eala de mân` [i neb`garea
de seam`” sau „noaptea ca
ho]ii”!
Sper`m c` Senatul României, în final, va afla cum a fost
indus în eroare \n acest caz
de unii senatori necinsti]i [i

super interesa]i!
Senatorul Constantin Bogdan Matei, a participat în anul
în care a fost ministru, la mai
multe ac]iuni ale FRAS, condus` de amicul s`u, „barmanul”, adic` NORRIS M~GEANU
(dup` cum se vede în fotografii), deoarece el cadorisise
FRAS cu suma de 479.000 lei
(100.000 Euro) în anul 2019,
inaugurând o premier` mondial`, adic` sus]inerea de
c`tre STAT a automobilismului profesionist.
În contradic]ie cu acest aspect, v` prezent`m faptul c`
în anii 2007 [i 2008, Automobil Clubul Român a organizat o competi]ie automobilistic` mondial`, f`r` sprijinul
STATULUI, dar aducând României cca. 10 mil. Euro din
încas`rile participan]ilor str`ini!!! Este, de asemenea, de
men]ionat c` Automobil Clubul Român în cei 116 ani de
existen]` (fondat la 5 aprilie
1904) nu a cerut [i nu a primit niciodat` sume din Bugetul de stat!
De fapt, este o anomalie s`
subven]ionezi automobilismul, sport profesionist, care
are toate condi]iile s` PRODUC~ BANI, NU S~ FIE SUBVEN}IONAT de stat!
Dar uite c`, în România, se
poate, dac` ministrul are
interes!
Pentru karting, adic` pentru
copii, pentru cei pe care-i
iube[te, cum declara în pres`,
nu a alocat decât 40%, respectiv 186.000 lei!?!
Vom continua \n alt context
cu alte matrapazlâcuri cu privire la folosirea banilor publici
de c`tre ministrul de resort în
sportul automobilistic!
Biroul de pres` al ACR n
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siguran]a rutier`

CAMPANIA #3500LIVES
ACR {I FIA
POT

În fiecare zi, 3500 de oameni mor zilnic
în accidentele rutiere din întreaga lume…
Dintre ace[tia, 500 de copii dispar [i ei în
aceste accidente. Este timpul ca fiecare
dintre noi s` fie responsabil în traficul rutier [i sa adopte un comportament civilizat
[i sigur. Este timpul ca autorit`]ile guvernamentale s` implementeze imediat m`suri de cre[tere a siguran]ei rutiere din
România!
ACR se al`tur` campaniei mondiale
#3500 LIVES,
LIVES în parteneriat cu Federa]ia
Interna]ional` a Automobilului (FIA). Beneficiind de sprijinul a 18 celebrit`]i inter14

na]ionale din motorsport (Fernando Alonso,
Charles Leclerc, Marc Márquez, Felipe Massa
[i Nico Rosberg), industria divertismentului
(Patrick Dempsey, Michael Fassbender,
Pharrell Williams [i Michelle Yeoh), sport
(Yohan Blake, Didier Drogba, Haile Gebrselassie, Antoine Griezmann, Vanessa Low,
Rafael Nadal [i Wayde van Niekerk) [i
autorit`]i publice (H.S.H. Princess Charlène
of Monaco, Anne Hidalgo), promov`m Regulile de Aur din siguran]a rutier`:

1. Încetine[te în preajma copiilor!
2. Pune-]i centura de siguran]`!

Ü

siguran]a rutier`

Ü

3. Respect` limita de vitez`!
4. Aten]ie la pietoni!
5. Nu trimite SMS-uri în timp ce conduci!
6. Asigur`-te înainte de a traversa!
7. Verific`-]i vederea!
8. Fii vizibil! Utilizeaz` îmbr`c`minte reflectorizant`!
9. Opre[te-te când e[ti obosit!
10. Utilizeaz` un scaun special pentru
copii!
11. Fii întotdeauna atent!
12. Poart` casca de protec]ie!
13. Nu conduce niciodat` dup` ce ai b`ut!
14. Verifica]i-v` pneurile!
15. Nu î]i l`sa prietenii s` conduc` dup`

ce au b`ut!
16. Aten]ie la copii!
Respectând aceste reguli simple, fiecare
dintre automobili[ti poate contribui la
sc`derea num`rului de accidente din România. Mai mult ca niciodat`, este nevoie
acum ca autorit`]ile guvernamentale [i cele
locale s` ia urgent m`suri pentru ca to]i
utilizatorii drumurilor s` fie în siguran]`!
ACR îndeamn` la responsabilitate în traficul
rutier! Respectând regulile de mai sus, vom
realiza un progres uria[ în salvarea vie]ii!
Implica]i-v` în siguran]a rutier`! Repecta]i
aceste Reguli de Aur! Salva]i vie]ile noastre!
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{COALA DE {OFERI ACR
110 ani de existen]`
neîntrerupt`
În acest an, [coala de
[oferi ACR a împlinit 110
ani de existen]`. Înfiin]at`
în 1910, sub denumirea de
„{coala Oficial` de Con du c`tori de Automobile”
Automobile
a fost condus` de automobilistul Leon Leonida.
Co misia de Examinare
era condus` de vicepre[e-

dintele ACR din ea f`când
parte [i un reprezentant al
Prefecturii Poli]iei Capi talei. A[a se face c`, în
primul an de la înfiin]area
ei cursurile au fost absolvite de 180 de mecanici conduc`tori auto.
{coala elibera „breve te
mixte” – certificate de

Activatea [colii de [oferi ACR a fost, dea lungul timpului, de foarte multe ori
perturbat` datorit` regimurilor totalitare
instaurate, dar, datorit` oamenilor inimo[i
care au iubit [i iubesc în continuare
idealurile Automobil Clubului Român, a
reu[it s` treac` cu bine mai departe.
În anul 2020, [coala de [oferi ACR
realizeaz` atât preg`tirea teoretic` [i
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[oferi profesioni[ti [i certi ficate de conduc`tori ama tori. De-a lungul timpului,
[coala de [oferi ACR s-a
putut l`uda [i se laud` în
continuare cu performan]a
celor mai buni conduc`tori
auto care au ob]inut permisul de conducere la
ACR.

practic` a noilor [oferi, cât [i organizarea
de cursuri de perfec]ionare auto, într-un
stil de conducere preventiv`. Eficacitatea
acesteia se bazeaz` pe seriozitate, rigoarea instruirii, nivelul superior de
cuno[tin]e ale instructorilor, cât [i pe
mijloace tehnice moderne, în primul rând
cu automobile de ultim` genera]ie.
Tocmai de aceea, [coala de [oferi ACR Ü

jubileu

ACR

Ü este
elevi

foarte c`utat` de noii
[i are o promovabilitate
excelent`, iar poligonul propriu
este pus la dispozi]ie cursan]ilor,
ceea ce constiuie un avantaj fa]`
de celelalte [coli de [oferi. Toate
sediile [colilor de soferi ACR din
]ara sunt generoase, foarte bine
dotate [i majoritatea se g`sesc în
centrul municipiilor re[edin]` de
jude].
Semnificativ este [i faptul c`,
imediat dup` terminarea st`rii de
urgen]` datorat` pandemiei cu

noul coronavirus, [coala de [oferi ACR [i-a
reînceput cursurile cu un num`r record de
cursan]i înscri[i, luându-se m`suri de
igienizare a s`lilor de legisla]ie, precum [i
a automobilelor de [coal` dup` fiecare

[edin]` de practic`.
Vacan]a de var` a fost, de fiecare data,
un bun prilej pentru ob]inerea permisului
de conducere, mai ales ca elevii [i studen]ii au mai mult timp liber decât în
cursul perioadei de înv`]`mânt. De asemenea, pe timpul verii sunt mult mai
libere de trafic rutier localit`]ile jude]elor
[i, deci, se pot efectua traseele [i manevrele auto cu mai mult` u[urin]`.
La [coala de [oferi ACR vorbesc nu doar
tradi]ia [i profesionalismul, cât mai ales
aprecierea celor care au beneficiat de
serviciile acesteia. O bun` parte din
actualii cursan]i ai [colilor de [oferi ACR
sunt fiii, rudele apropiate sau prieteni
ai mai vechilor membrii ACR, care [iau ob]inut permisul de conducere
prin intermediul [colii de [oferi ACR.
La [coala de [oferi ACR au înv`]at
tainele volanului campioni olimpici [i
mondiali, cunoscu]i oameni de televiziune, interpre]i de muzic` popular`, de muzic` u[oar` sau alte genuri
artistice tradi]ionale. În incheiere, putem s`-i asigur`m pe to]i viitorii elevi
ai [colii de [oferi c`, dup` absolvire,
vor fi nu numai foarte multumi]i, ci [i
excelen]i conduc`tori auto pe drumurile publice.

Detalii legate de \nscrierea la
scoala de [oferi ACR se pot ob]ine
rapid
prin
telefon,
la
nr.
021.252.41.40, 0745.540.468 sau
prin e-mail, la s c o a l a @ a c r . r o
Ing. Florin JUMUG~ n
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PERMISUL INTERNA}IONAL
DE CONDUCERE
ESTE NECESAR |N VACAN}~
Sezonul estival în turismul
interna]ional a \nceput deja,
iar deplasarea cu autoturismul poate fi, uneori, o aventur`. Automobil Clubul Român v` poate fi un prieten [i
garantul unei depline legitimit`]i pe arterele rutiere interna]ionale.
Permisul Interna]ional de
Conducere este solu]ia pe
care v-o ofer` ACR. Unii
automobili[ti prefer` riscul [i
nu o deplin` legitimitate în
traficul interna]ional. Suntem
deseori suna]i din state ale
Continetului Asiatic, America
de Nord, America de Sud, Africa, de c`tre
ceta]enii români care merg în aceste ]`ri în
scop turistic sau de business pentru a ni se
solicita Permisul Interna]ional de Conducere. Conven]ia încheiat` la Conferin]a
ONU din 1949 [i 1968, semnat` [i de Ro-

mânia, prevede ca document interna]ional, în circula]ia rutier` din alte ]`ri decât
cea de ba[tina, Permisul Interna]ional de
Conducere.
Automobil Clubul Român elibereaz` aceste permise cet`]enilor români, domicilia]i
pe teritoriul României, membri ai ACR,
posesori de Permis de Conducere
Na]ional, cu vechime de minim un an.
Cet`]enilor str`ini li se poate elibera
Permisul de Conducere Interna]ional
numai dac` sunt reziden]i, au domiciliul în România [i dac` posed` permisul de conducere auto românesc.
NU STA}I PE GÂNDURI!
Apela]i cu \ncredere Automobil
Clubul Român la 021/222.22.22,
0745.382.715, 0722.382.715 sau
la orice sucursal` ACR. În aceea[i
zi pute]i avea, \n situa]ii de ur gen ]`, un Permis Inter na]ional de
Conducere!
Ing. Alexandru VASILE n
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ROMÂNIA – DIN NOU CODA{~
LA SIGURAN}A RUTIER~
România este, din nou, statul european cu
cea mai mare rat` de mortalitate rutier`,
conform statisticilor publicate recent de
c`tre Comisia European`. Înregistrând 96
decese raportate la 1 milion locuitori, România se afl` pe primul loc negativ al clasamentului siguran]ei rutiere europene.
Ce este [i mai înjositor pentru noi este
faptul c` aceast` rat` de mortalitate a fost
aceea[i nu numai în anul 2019, dar [i în
2018, ceea ce arat` faptul c` România nu a
reu[it niciun progres, în ciuda repetatelor
promisiuni guvernamentale privind \nbun`t`]irea calit`]ii cursurilor de conduc`tori
auto, construirea de noi autostr`zi [i cre[terea gradului de siguran]` pe mai multe
drumuri europene [i na]ionale. Autorit`]ile
din România, care trebuie s` gestioneze
siguran]a rutier` [i cele care sunt îndrituite

s` supravegheze respectarea legisla]iei
rutiere în vigoare clameaz`, aproape continuu, vinov`]ia [i lipsa de educa]ie a participan]ilor la traficul rutier. Acesta este doar
un adev`r par]ial, nu absolut. De ce nu se
aminte[te de infrastructura rutier` învechit`,
nesigur` [i incapabil` s` asigure conduc`torilor auto mult dorita siguran]`? De
ce nu amintesc de lipsa profesioni[tilor [i
intrasparen]a din acest domeniu? Probabil
din neputin]a celor peste 30 ani în care
România a stagnat la acest capitol, pe când
celelalte state [i-au v`zut de treab` \n sensul
moderniz`rii [oselelor. Rezultatul se poate
observa din graficul de mai jos.
Costurile estimate ale accidentelor rutiere
produse în România în anul 2019 se ridic`
la peste 7,3 miliarde Euro, aproximativ
3,27% din PIB-ul brut al României. Pe Ü
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Ü lâng` costurile uria[e generate

de c`tre accidentele rutiere, acestea provoac` suferin]` comunit`]ilor [i familiilor victimelor.
Anual, peste 1800 de persoane
î[i pierd via]a în accidentele rutiere din România, o cifr` echivalent`, ca s` ne exprim`m metaforic, cu pr`bu[irea anual` a 10
avioane Boeing 737-800, în care
to]i pasagerii î[i pierd via]a. Mai
este oare de acceptat aceast`
situa]ie? Mai pot oare autorit`]ile
statului român să promită, la nesfâr[it, autostr`zi [i drumuri mai
sigure? Întrebari retorice, la care
r`spunsul este negativ.
Automobil Clubul Român, împreun` cu partenerii s`i interna]ionali, printre care Fede ra]ia In terna]ional` a Auto mobi lului
(FIA) [i European Road Asses ment Program (EuroRAP), lucreaz` la proiectarea unei strategii prin care ne dorim s` ajut`m
autorit`]ile din România în asigurarea unui climat rutier cât mai
sigur pentru to]i utilizatorii drumurilor din ]ara noastr`.
Este nevoie urgent` de ac]iune
din partea tuturor factorilor care
au r`spunderi în domeniu.
Gestionarea siguran]ei rutiere
din România este reglementat`
de o lege care, din câte se apreciaz` de c`tre factorii autoriza]i,
nu este cea mai potrivit` [i trebuie ac]ionat cât mai rapid
pentru îndreptarea lucrurilor.
Fiecare zi conteaz` în ceea ce
prive[te siguran]a pe drumurile
publice, având în vedere dramele pe care le înregistr`m: mor
oameni, [i mul]i sunt grav r`ni]i…
Ing. Alin DROSU n
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Start în Campionatul
de Rally Sprint 2020
Dup` o lung` a[teptare sa reluat, sub egida Automobil Clubului Român [i în
organizarea Sucursalei ACR
Satu Mare [i a Clubului Rider’s, Campionatul de Rally
Sprint ACR. Competi]ia, aflat` la a 15-a edi]ie, s-a desf`[urat în ziua de 13 iunie
2020, pe pista poligonului
ACR Satu Mare.
La start s-au aliniat pilo]i [i
echipe din mai multe jude]e
ale ]`rii care s-au putut înscrie la mai multe clase de
concurs.
Odat` cu reluarea sportului cu motor la Satu Mare,
dup` restric]iile perioadei
st`rii de urgen]`, Sucursala
ACR Satu Mare s-a organizat
exemplar în ceea ce prive[te
startul primei etape din
acest an. Aceast` prim` etap` a Campionatului Na]ional de Rally Sprint a adus la
start 35 de concuren]i din
mai multe jude]e ale ]`rii,
dornici s`-[i etaleze abilit`]ile automobilistice. Competi]ia auto s-a desf`[urat f`r`
nici un incident, fiind respectate toate m`surile de
securitate care s-au impus în
situa]iile unui concurs de
asemenea anvergur`.
Florin Steczka s-a impus la
clasa OPEN cu cel mai bun
timp din circuit 02:48.67!
Competi]ia s-a desf`[urat
f`r` spectatori, cu respectarea regulilor de distan]are,
inclusiv la festivitatea de
premiere. Felicit`ri organiza-

torilor [i concuren]ilor [i
a[tept`m etapa din iulie de
pe Bdul Transilvania a Municipiului Satu Mare.

Mare), locul 3 – Darius Toth
(Satu Mare).

Iat` rezultatele:

Clasa 2: locul 1 – Liviu
Moldovan (Baia Mare), locul
2 – Ionu] Badea (Oradea),
locul 3 – Adrian Suciu
(Baia Mare).
Ü

Juniori: locul 1 – Dominik
Balog (Satu Mare), locul 2
– Kui Mark Ferenc (Satu

Debutan]i
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Ü Avansa]i
Clasa 1: locul 1 – Vjda
Zsolt (Satu Mare), locul 2 –
Ferenc Kui (Satu Mare),
locul 3 – Kis Kasza Szilard
(Satu Mare).
Clasa 2: locul 1 – Cristian
Majercsak (Baia Sprie), locul
2 – Attila Bencze (Baia
Mare), locul 3 – Gavrils
Claudiu Orha (Baia Mare)
Clasa 3: locul 1 – Florin
Stecka (Satu Mare), locul 2
– Cristian Heredea (Oradea), Robert Petrovai (Baia
Sprie).
Clasa 4: locul 1 – Robert
Szabo (Zal`u).
Open: locul 1 – Florin Stecka, locul 2 – Robert Szabo,
locul 3 – Cristian Heredea.
Seletye DAVID n
Director Sucursala ACR
Satu Mare
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Competi]ia auto
Bulze[ti Hillclimb,
la cea
de-a doua edi]ie
Duminic`, 12.07.2020, ACR Sucursala Dolj, în
colaborare cu Primaria Bulze[ti a organizat o
competi]ie de VTM pe DJ 643D de pe Dealul
Bulze[ti, aflat la 40 km de Craiova.
„Bulze[ti Hillclimb” se afl` la cea de a 2-a
edi]ie, iar motivele care au contribuit la reeditarea concursului la Bulze[ti, [i în acest an, au
fost: traseul pe asfalt, de[i scurt (2,1 km), este
bine conturat si complex cu 4 viraje dreapta, 3
viraje stânga, 4 rânduri de [icane [i 2 porți, iar

concuren]ii care au participat [i la prima edi]ie
de anul trecut au fost deosebit de încânta]i.
Acest fapt a condus la înscrierea în competitie a
70 de concuren]i din jude]ele Dolj, Arge[, Vâlcea,
Gorj, Hunedoara, Mehedin]i, Timi[, Constan]a, Br`ila, Olt [i Bucure[ti. Organizatorii au primit sus]inerea necondi]ionat` a Prim`riei comunei Bulze[ti [i a localnicilor cât [i un ajutor important din
partea Societ`]ii de Lucr`ri Drumuri [i Poduri Craiova \n amenajarea por]iunii de drum pe care s-a
desf`[urat concursul.
Al`turi de organizatori au mai fost :
– Poli]ia Rutier` a
Municipiului Craiova
– Poli]ia Local` Piele[ti [i Bulze[ti
– Gruparea Mobil`
de Jandarmi Fra]ii Buze[ti Craiova
– ISU Dolj
Din comitetul de organizare au f`cut parte:
– Ni]` Eugenia – director ACR Sucursala
Dolj
– Cioroiu Codru]
– Opri[ Gabriel
– Gordin Alexandru
– Corbu Alexandru
|n diminea]a zilei
de 12.07.2020 au luat
startul \n concurs 65
autoturisme, \nregistrându-se 5 abandonuri din motive tehnice.
Ü
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Competitia s-a desf`[urat pe parcursul a 4 man[e,
una de recunoa[tere, una de
antrenament [i dou` de concurs, \n final punctând cel mai
bun timp ob]inut \n cele dou`
man[e de concurs.
La sfâr[itul concursului au
fost premia]i la fiecare clas`
primii trei concuren]i care au
ob]inut punctajul cel mai bun
dup` cum urmeaz`:
Top 3 OPEN
1 Alexandru Daianu - Audi
A4 - GJ
2 Rafael Cimpoca - Renault Megane - CS
3 Ovidiu Ponea - Seat Leon - AG
GRUPA 7 – ma[ini cu motoare diesel
1 Andrei Precup - Seat Toledo - CS
2 Florin Dragomir - Audi A5 - GJ
3 Valentin Olteanu - Skoda Fabia - DJ
GRUPA 6 – ma[ini cu motoare peste 3000 cm³
1 Alexandru Daianu - Audi A4 - GJ
2 Rafael Cimpoca - Renault Megane - CS
3 Ovidiu Ponea - Seat Leon - AG
GRUPA 5 – ma[ini cu motoare \ntre 2001 [i
3000 cm³
1 D`nu] Delca - BMW E36 - AG
2 Sergiu Craciun - Honda Civic - GJ
3 Alexandru Ciorcil` - BMW E36 - DJ
GRUPA 4 – ma[ini cu motoare \ntre 1801 [i
2000 cm³
1 Lucian Bratu - Honda Civic - GJ
2 Codru] Cioroiu - Honda Civic - DJ
3 Cosmin Caimac - Opel Corsa - DJ
GRUPA 3 – masini cu motoare intre 1601 si
1800 cm³
1 Claudiu Panduru - VW Golf II - DJ
2 Sevastian Aldea - VW Golf II - MH
3 Aurelian Martin - Honda Civic - DJ
GRUPA 2 – ma[ini cu motoare \ntre 1401 [i
24

1600 cm³
1 Sergiu Boncalo - Honda Civic - TM
2 Alexandru Gerea - Honda Civic - GJ
3 Surubariu Mihai - Honda CRX - AG
GRUPA 1 – ma[ini cu motoare sub 1400 cm³
1 Ionu] Mirescu - Seat Ibiza - DJ
2 Adrian Dr`gan - Honda Civic - DJ
3 Gabi Opri[ - Honda Civic - DJ
COPILO}I
1 Laura Florei - Renault Megane RS - TM
2 Codru] Barbuc` - BMW E36 - TM
3 Daniela Apostol - Opel Kadett - TM
FEMINA
1 Florentina Iovan - Audi A3 - AG
2 Silvia Saraholu - Dacia Logan - CS
Eugenia NI}~ n
Director Sucursala ACR Dolj
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Scenariu sumbru pentru
pia]a auto mondial`
De obicei, dup` primul semestru al anului se pot face analize destul de
exacte despre cum va decurge vânz`rile de autovehicule pe parcursul în tre gului an. Anul 2020, datorit` crizei cauzate de noul coronavirus, a dus
vânz`rile de automobile la minime istorice în mai multe state ale lumii.
Previziunile acestui an arat` sc`deri importante ale pie]ei auto, dac` un nou
val de îmboln`viri va reveni în toamn` [i dac` vor fi impuse din nou restric]ii.
Aceast` sc`dere ar putea fi de zeci de procente. În multe ]`ri din Europa,
pia]a auto a intrat în colaps în
aprilie [i mai, dar, din fericire, luna
iunie a adus primele semne de
revigorare u[oar`.
Vânz`rile auto pe pia]a
european` ar urma s` scad`
anul acesta cu mai bine de
25%, comparativ cu 2019,
a[a cum a estimat Asocia]ia
Constructorilor Europeni de
Automobile (ACEA), dup`
[ase ani de cre[tere continu`. Anali[tii economici avertizeaz` c` cererea de
autovehicule este afectat`
de pandemia de coronavirus [i de întreruperea lan]urilor de aprovizionare specifice sistemului. Mai mult,
produc]ia a fost oprit` la
multe fabrici (a[a cum s-a
întâplat [i în România cu
uzinele de la Mioveni [i
Craiova), în urma m`surilor
de izolare impuse pentru a
opri r`spândirea pandemiei.
De exemplu, în primele [ase
luni din acest an, vânz`rile
auto în Germania, cea mai
mare pia]` auto european`,
au sc`zut cu 35%.
Unii produc`tori auto
precum Volkswagen AG [i
Fiat Chrysler Automobiles
NV raporteaz` rezultate dezam`gitoare pentru trimes-

trul al doilea. În Statele Unite
ale Ame ricii, grupul
Ford Motor
a anun]at
c` se a[ teap t` la
pierderi de
cinci mili arde
de
dolari în perioada aprilieiunie 2020.
Cel mai mare avânt pe
pia]a auto mondial` l-au
luat chinezii, iar anali[tii lor
cred c`, la sfâr[itul anului
vor avea o sc`dere a pie]ei
auto cu 15%. Se [tie faptul
c` pia]a auto chinez` ocupa
circa 27% din totalul pie]ei
auto mondiale, o cifr` absolut fabuloas`.
În România, în primele [ase luni ale acestui an, înmatricul`rile de automobile noi
au sc`zut dramatic, cu aproape 30%, fa]` de perioada similar` din anul 2019,
adic` cu 49.600 de unit`]i
vândute. Sc`derea putea fi

mult mai mare dac` pia]a
nu ar fi fost sus]inut` de Programul Rabla. În ceea ce prive[te pia]a de automobile
second hand, pe primele 6
luni ale acestui an s-a constatat o sc`dere cu 21% fa]`
de anul 2019.
Din nefericire, scenariul
sumbru al pie]ei mondiale [i
din România a automobilismului va avea consecin]e
negative asupra celorlalte
sectoare ale economiei, inclusiv în industria turismului
în general [i în turismul
automobilistic, în toate ramifica]iile sale.
Ing. Florin JUMUG~ n
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Realitatea automobilelor electrice
\ntr-un an
de provoc`ri economice
Vânz`rile de automobile electrice au atins
2,1 milioane la nivel mondial în 2019, dep`[ind anul 2018 - deja un an record - pentru a stimula stocul la 7,2 milioane de ma[ini electrice.
Automobilele electrice, care au reprezentat 2,6% din vânz`rile globale de ma[ini [i
aproximativ 1% din stocul auto global în
2019, a înregistrat o cre[tere de 40% an de
an. Pe m`sur` ce progresele tehnologice în
electrificarea a dou`/trei ro]i, autobuze [i
camioane avanseaz` [i pia]a acestora cre[te, vehiculele electrice se extind semnificativ. Anun]urile politice ambi]ioase au fost
critice în stimularea lans`rii vehiculelor
electrice pe pie]ele majore ale vehiculelor în
ultimii ani. În 2019, indica]iile privind
trecerea continu` de la subven]ii directe la
abord`ri politice care se bazeaz` mai mult
pe m`suri de reglementare [i alte structuri -
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inclusiv mandate pentru vehicule cu emisii
zero [i standarde privind economia de combustibil - au stabilit semnale clare, pe termen lung, pentru industria auto [i consumatorii care sus]ine tranzi]ia într-o manier`
durabil` economic` pentru guverne.
Pandemia Covid-19 va afecta pie]ele
globale ale automobilului electric [i a vehiculelor electrice, de[i într-o m`sur` mai
mic` decât pia]a general` a autoturismelor.
Pe baza datelor despre vânz`rile de ma[ini
din ianuarie pân` în aprilie 2020, estimarea
actual` este c` pia]a autoturismelor va sc`dea între 15% pân` la 18% fa]` de anul
2019, în timp ce vânz`rile de energie electric` pentru vehicule de pasageri [i vehicule
comerciale u[oare vor r`mâne în general la
nivelul din 2019. Al doilea val de recuperare
economic` pandemic` ar putea duce la rezultate diferite, precum [i la strategii pentru
ca produc`torii de
automobile s` fac`
fa]` standardelor
de reglementare. În
general, se estimeaz` c` vânz`rile
de ma[ini electrice
vor reprezenta aproximativ 3% din
vânz`rile globale
de ma[ini în 2020.
Aceast` perspectiv`
se bazeaz` pe politicile de sus]inere,
în special în China
[i Europa. Ambele
pie]e dispun de
scheme na]ionale
[i locale de
subven]ii
- Ü
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Ü China

[i-a extins recent
schema de subven]ii pân` în
2022. China [i Europa au
consolidat [i [i-au extins
mandatul vehiculelor energetice noi, respectiv standardele
privind emisiile de CO2. În
sfâr[it, exist` semnale c` m`surile de recuperare pentru
combaterea crizei Covid-19
vor continua s` se concentreze pe eficien]a vehiculului
în general [i electrificare în
special.
Infrastructura pentru înc`rcarea vehiculelor electrice
continu` s` se extind`. În
2019, au existat aproximativ
7,3 milioane de înc`rc`toare
la nivel mondial, dintre care
aproximativ 6,5 milioane erau cu putere
mic` de înc`rcare [i undeva peste 320.000
de sta]ii de înc`rcare. Eficien]a costurilor [i o
varietate de politici de încurajare (cum ar fi
tarifele preferen]iale, stimulentele pentru
achizi]ionarea echipamentelor) sunt principalii factori care relev` tarifele practicate.
În România vânz`rile r`mân \n continuare
la un nivel sc`zut, îns` astept`m s` vedem

cifrele finale pentru anul 2020, mai ales c`
majoritatea achizitiilor de automobile electrice au loc în timpul progamului Rabla început în martie a.c. [i în acest an se pot
achizi]iona cu Ecobonus de 10.000 de euro
automobile electrice, lista acestora fiind în
cre[tere. La prima vedere oferta este atr`g`toare cu oferte de pre] începând de la
19.990 de Euro (Skoda CitiGo Oe IV) pre]
f`r` Ecobonus. Ce descurajeaz` îns`
utilizatorul de automobil electric
este infrastructura de sta]ii de
încarcare, dar [i num`rul [i mai
scazut al sta]iilor de încarcare rapid`.
|ncepând cu anul 2019 au început
s` apar` \n aceast` re]ea [i sta]iile
marilor juc`tori de pe pia]a combustibililor fosili, re]elele de retail,
dar [i nume noi mai pu]in cunoscute.
Ne dorim s` credem semne de
revenire a pie]ei auto în general cu
toate c` prognoza pentru a doua
parte a anului 2020 nu d` semne de
revigorare.
Mihai }U}U n
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„falsul“ tratat de grip`

PSEUDOKINOCORONAVIRUS
Amintindu-mi, ast`zi, de
parodia poetului grec Mar]ial din secolul IV Î.Hr, adresat` Celiei, mi-am for]at
memoria pentru a reproduce în gând versurile acestuia: „Oricând te ar`]i în
lume/ Miro[i atât de bine/
De parc` duci dugheana lui
Cosmos dup` tine/ Miresmele lui grele te înso]esc pe
drum/ Umplând întreg
vazduhul de valuri de parfum/ Te parfumezi, O Celia/
Nu-mi place n`ravu-]I u[urel/ De o parfumezi [i
javra mea/ Miroase tot la
fel.”
Mi-am amintit aceste versuri întâlnind o doamn` pe
Bulevardul Magheru plimbându-[I patrupedul c`reia
i-a pus o masc` pe bot.
Desigur c` adev`rul universal precum c` „De la
sublim la ridicol nu-i decât
un pas“ este exprimat,
verbal sau nonverbal, mereu, în zilele noastre sub
„Specie Aeternitatis”. Sunt
atâtea maxime pe care le
rostim precum c`: „Extremele se ating”, c` „Nimic nu
este imposibil muritorilor”,
c` „Unii sunt mai regali[ti
decat regele”, c` „Unde tr`ie[te un Brutus trebuie s`
moar` un Cezar”, c` „Unii
vorbesc despre lucruri ce
dep`[esc competen]a lor”
etc.
În laboratoarele min]ilor
inteligente se emit multe
ipoteze pe care le-am numi
metaforic prin Odiseea lui
Alexandru Odobescu „Pseu28

dokinogeticus” pentru a definii molima Coronavirus.
Odobescu [i-a propus un
ghid al vân`torilor, intrând
în istoria inventicii române[ti. Astazi se încearc` un
„Pseudokinocoronavirus”,
care pleac` de la obliga]ia
purt`rii M~{TII. Putem crede
ca cei mai zelo[i sus]in`tori
ai construc]iei unui „Ghid al
M`[tii” sunt slujba[ii bisericii, care, a[a precum se [tie,
au f`cut primii pa[i în aceast` direc]ie. Au scos pe credincio[i din fa]a altarului,
aliniindu-i în fa]a bisericii.
Ace[tia vor da masca sub
b`rbie în fa]a fiec`rei icoane. Vor da masca sub b`rbie
în fa]a patrafilului la „Spovedanie”. Mirele [i mireasa

vor îndep`rta masca la primirea „Sfintei Cuminec`turi”, precum [i la rostirea
leg`mântului „De bun` voie
[i nesilit de nimeni...”. Se va
îndep`rta masca la fiecare
ciocnire de pahare etc.
Dup` legiferarea a[a-zisei
Ordonan]e Pre[edin]iale,
sus]inut` la Cotroceni, privind purtarea m`[tii de c`tre
to]i locuitorii României în locuri închise de interes public
etc., se va inventa cu siguran]` o nou` industrie pentru fabricarea m`[tilor. Sau
se va aranja un import masiv de m`[ti [i alte echipamente de protec]ie „antivirus” b`noase pentru unii [i
al]ii. Milioane de m`[ti
vor fi vândute la fiecare Ü

„falsul“ tratat de grip`

Ü col]

de strad`, în
farmacii, în unit`]ile de
servicii publice, în spa]iile de
turism de la Marea Neagr` [i
pân` la Vârful Omu din Carpa]i. Adic` pretutindeni.
Masca va primi „func]ia”
unei embleme na]ionale [i
chiar interna]ionale, sub
Specie Aeternitatis.
A[a cum afirm` sociologul
Iacob Levy Moreno, n`scut
în România, inventatorul
„Sociometriei”, în procesul
de comunicare între persoane [i chiar între genera]ii, va
avea loc un travaliu psihic, o
refulare conservatoare datorit` uit`rii amintirilor [i a
gândirii viitorului în noul
context social. Pe aceast`
und` de gândire Toffler
denumea acest „stres” ca un
fel de „[oc al viitorului” resim]it de numeroase persoane privind supravie]uirea
cultural`. Speciali[tii în „teoria haosului” de la Univer-

sitatea de Stat din Brazilia
afirmau ca repet`rile infinite
ale reproducerii celulelor
pot produce, dac` sunt dereglate, o infinit` repetare
chimic` a celulelor, pân` la
apari]ia bolilor cancerigene.
Printr-o exprimare metaforic` se spune c` un eveniment m`runt poate schimba
totul, pornit de la paradigma
c` o b`taie de aripi a unui
fluture din Amazonia s`
poat` produce o tornad` în
Texas.
Apropiindu-ne de finalul
acestor însemn`ri, rememor`m faptul epistemologic
datorat poetului Adrian P`unescu, care, printr-o intui]ie genial`, ne-a lasat un testament uluitor prin poezia
„Bolnavi unanim” de o deosebit` actualitate în confruntarea noastr` cu virusul
Covid-19:

Într-o zi blestemat`
Ne-am îmboln`vi cu to]ii
Deodat`?
{i medici, [i pacien]i
{i p`rin]i, [i copii?
În urma dreptului legitim
De a ne îmboln`vi,
Chiar ne-am trezi,
C` ne-am îmboln`vit
{i n-avem cui ne adresa,
N-avem pe cine chema?
Ce-ar fi dac`,
Într-o zi blestemat`
Ne-am îmboln`vi
Cu to]ii,
Deodat`?
Miroase-a carantin` peste
veac,
Bolnavii sunt chema]i s` se
supun`,
La încercarea ultim` comun`,
S` li se spun`: nu mai ave]i
leac...”

« {i ce-ar fi dac`,
Evolu]ia omenirii depinde mai mult de interac]iunea dintre specii decât
de interac]iunea indivizilor
în cadrul unei specii. Istoria
planetei a cunoscut 5 dispari]ii în mas` a speciilor,
provocate de evenimente
extraterestre, cum ar fi lovirea P`mântului de c`tre o
comet`. Ast`zi lumea natural` tr`ie[te pragul celui
de-al [aselea cataclism de
dispari]ie în mas` din istoria sa. Numai c` de data aceasta cauza dispari]iei nu
este extraterestr`, aceast`
dispari]ie fiind cauzat` de
un singur factor: omul.
Dr. Ilie GABRA n
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DE LA LUME ADUNATE
{I |NAPOI LA LUME DATE
Fotografii
cu cele mai amuzante automobile

Sursa: Facebook
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