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autoturism

editorial

5 APRILIE 2012
ZIUA
AUTOMOBILISTULUI
Z iua de 5 aprilie 1904 este consemnat` în analele automobilistului din ]ara noastr` ca dat` a înfiin]`rii
Automobil Clubului Român. Acest fapt prezint` o
semnifica]ie deosebit` în planul culturii [i civiliza]iei
române[ti în context european, având în vedere c`
Automobil Clubul Român se înscrie printre primele
10 cluburi de pe continentul nostru [i printre primele
14 cluburi automobilistice din lume, al`turi de cele
din SUA, Anglia, Austria, Elve]ia, Fran]a, Olanda, etc.
România s-a remarcat în pionieratul civiliza]iei
automobilului, la intersec]ia veacurilor, cu contribu]ii
proprii de r`sunet mondial. Recursul nostru la istoria
automobilului pune în eviden]` contribu]ii de seam`
în construc]ia acestuia. Dimitrie V`sescu, student la
„Ecole Centrale“ din Paris a construit în 1880 primul
automobil cu abur, circulând cu el, prima dat` în
Capitala Fran]ei, apoi în Bucure[ti. Inginerul I. Iliescu
construie[te, în 1911, un automobil – triciclu cu abur,
cu serpentine [i evacuare rapid`, care realiza o
vitez` medie de 60 km/h. În acela[i an, savantul
Goga Constantinescu construie[te un vaporizator de
parafin` pentru a-l monta pe un automobil cu care
parcursese traseul Londra – Brighton [i retur, cu un
consum simbolic, datorit` „vaporizatorului Constantinescu“. El realizeaz` „convertizorul cuplu“, inven]ie
brevetat` la Londra fiind considerat` drept precursorul ambreiajului hidramat de ast`zi. Inventatorul
Aurel Per[u se consacr` printre primii speciali[ti
europeni care au studiat forma aerodinamic` a
corpurilor în mi[care [i a construit primul automobil
din lume cu form` aerodinamic` aproape ideal`,
sem`nând cu o pic`tur` de ap` în c`dere, El ob]ine,
astfel, în Germania, brevetul de inventator cu „Automobilul Per[u“, aflat ast`zi la Muzeul Tehnic din
Bucure[ti. {i exemplele ar putea continua.
Automobil Clubul Român aduce, contribu]ii de
seam`, înc` din primii ani de la înfiin]area sa, la
elaborarea primelor reglement`ri în domeniu: 1913 –
regulamentul pentru circula]ia automobilelor; 1918 –
Regulamentul „[colii oficiale a mecanicilor – conduc`tori de automobile”; 1928 – Ghidul drumurilor din

România; 1929 – contribuie la elaborarea „Conven]iei Interna]ionale pentru circula]ia automobilelor” iar,
\n urm`torii ani, la elaborarea codului rutier, \n numeroasele sale variante etc.
Automobil Clubul Român [i-a sporit, an de an,
prestigiul, identificându-se printr-o voce distinct` în
Societatea Civil`, sub pre[edin]ia, timp de 20 de ani,
a prin]ului George Valentin Bibescu [i timp de 22 de
ani, pân` în 1946, sub pre[edin]ia lui I. M. Mitilineu.
Aceasta a f`cut ca în rândurile sale s` accead`
personalit`]i emblematice, ca liderii acestuia s` fie
prezen]i activ în structurile de vârf ale celor dou`
organiza]ii mondiale: FIA [i AIT. Înc` în urm` cu
aproape un secol, Automobil Clubul Român a conferit calitatea de Membru de Onoare unor personalit`]i ale vie]ii politico-sociale. Anuarul ACR din
1914 consemneaz` printre membrii de onoare pe
Alte]a Sa Regal` Principele Carol, Take Ionescu, în
mai multe rânduri ministru [i prim-ministru, Ion I. C.
Br`tianu, pre[edintele Consiliului de Mini[tri [i
Ministru de R`zboi, Dr. C. Angelescu, Ministrul Lucr`rilor Publice, George Corbescu, Prefectul Poli]iei
Capitalei, I. C. Gr`di[teanu, jurist [i om politic etc.
Aceast` tradi]ie, care str`bate timpul unui secol,
pune în lumin` faptul c` voca]ia automobilismului
fascineaz` cele mai diverse personalit`]i, mai ales
ast`zi când automobilul satisface, în cea mai mare
m`sur`, libertatea noastr` de mi[care, personalit`]i
care, împreun` cu zecile de mii de membri din toate
domeniile, de toate profesiile [i de toate vârstele,
imprim` o nesecat` energie pentru regenerarea
continua a Automobil Clubului Român.
Aceste aspecte de suflet ale clubului nostru, care
amplific` valorile sale perene [i înt`resc pilonii s`i de
rezisten]`, vor fi evocate, cu prilejul zilei automobilistului, din 5 aprilie, când vom elogia personalit`]ile
contemporane care [i-au f`cut un crez din sus]inerea
spiritului automobilismului, onorându-[i, ani la rând,
calitatea de Membru de Onoare al Automobil Clubului Român.
Constantin NICULESCU
P R E {E D I N T E
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Avancronic`

ACR

ZIUA AUTOMOBILISTULUI 2012,
CA UN SPECTACOL LA SCEN~
DESCHIS~

Exist` evenimente personale sau colective care presupun investi]ii anticipate de idei, scenarii elaborate pe
detalii de timp [i spa]iu, un consum sufletesc care se
încheie doar la c`derea cortinei ultimului act. „Actorii“ cu
rolurile bine înv`]ate, se uit` la ceas pân` bate gongul.
Pe urm` totul înseamn` destin. Un destin al succesului
sau al insuccesului. Pentru c` nimic nu cade din cer.
Totul poart` voca]ia lucrului bine f`cut, motiva]ia
mesajului pe care dore[ti s`-l transmi]i.
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Dar de ce am afirmat toate acestea? Iat` de ce:
Pentru c` mi-am propus pentru prima dat` în ipostaza de
reporter al Revistei „Autoturism“ de a scrie o avancronic`
a s`rb`torii ce urmeaz` a fi în onoarea Zilei Automobilistului 2012, în Capital` [i în filialele jude]ene ACR.
Am beneficiat doar de dou` indicii. Primul: caietul cadrul
al evenimentului. Al doilea: forfota preg`tirilor, pretutindeni, la foc continuu. Pentru c` tehnicienii flotei auto de
asisten]` rutier` din filiala ACR Bucure[ti, care a fost
înzestrat` cu auto-platforme noi, din ultima genera]ie,
marca Iveco Daily, doresc s`-[i etaleze pe arterele din
Capital`, capacitatea de interven]ie pentru membrii ACR
sau ai cluburilor partenere din str`in`tate afla]i în „pan`“.
Pentru c` instructorii [colii de [oferi ACR din filial` vor s`
organizeze lec]ii model de legisla]ie rutier` [i conducere
auto la nivelul unei tradi]ii de un secol. Pentru c` la
grani]a celui de-al doilea an de ac]iuni diverse [i
consistente circumscrise „Deceniului Mondial al
Siguran]ei Rutiere 2011 - 2020“, desf`[urate sub
auspiciile ACR. Filiala Bucure[ti [i-a preg`tit CARE
ALEGORICE de defilare prin Capital` pentru a transmite
mesajele campaniei privind reducerea drastic` a accidentelor pe drumurile publice. Pentru c` Laboratorul
[colar de Educa]ie Rutier`, care func]ioneaz` la Centrala ACR va fi pus la dispozi]ia cercului de educa]ie
civic` al [colii Generale nr. 51 din sectorul 2 al Capitalei
pentru demonstra]ii model de cunoa[tere a legisla]iei
rutiere în scopul salv`rii vie]ii. [i nu doar atât. În toate
loca]iile de asisten]` rutier`, de [coal` auto, de dialog cu

membrii ACR ale Filialei Bucure[ti aspiratoarele
func]ioneaz` din plin, geamurile sclipesc de cur`]enie,
de parc` ne afl`m în preajma S`rb`torilor Pascale.
Din aceast` avancronic` a revistei „Autoturism“ nu pot
lipsi filialele jude]ene. Programul – scenariu stabilit de
Comitetul Executiv pentru a marca „Ziua Automobilistului
2012“ a prev`zut ac]iuni pe toate planurile, care prind
contur. Mul]i membri ACR, mai ales din rândul pensionarilor, care str`bat mai greu criza economic`, trec

pragul filialelor pentru a beneficia de promo]ia lansat` în
luna februarie privind reducerea cuantumului cotiza]iei
achitat pân` la reducerea dat` de 5 aprilie. Sunt
organizate competi]ii locale de automobilism [i karting
pentru amatori, statuate în „Calendarul“ pe 2012. Sunt
preg`tite cu minu]iozitate reuniunile cu membrii Consiliilor de Conducere din filialele ACR, întâlnirile cu
veteranii locali ai Automobil Clubului Român ce vor avea
loc joi, 5 Aprilie 2012. Astfel de întâlniri s-au dovedit
întotdeauna de bun augur pentru demararea de proiecte
noi pe linia perfec]ion`rii vie]ii de asocia]ie, îmbog`]irii
serviciilor, avantajelor [i facilit`]ilor destinate membrilor.
Iar paradigmele ar putea continua.
Pe orice reporter îl poate frapa, în sensul multiplu al
expresiei, adic` îl poate impresiona faptul c` la Automobil Clubul Român orice eveniment este abordat real [i
nu formal. La 5 aprilie, bun`oar`, Automobil Clubul Român aniverseaz` 108 ani de existen]`. Deci nu marcheaz` o „vârst` rotund`“, cum se zice la nivelul sim]ului
comun, care presupune preg`tiri mai speciale. [i totu[i,
s`rb`torirea acestui moment este abordat` cu gravitate.
Pentru c` ACR este p`truns de adev`rul, c` fiecare
spectacol este unicat, c` fiecare scen` poart` înc`rc`tura întregului. Pentru c`, [i în acest caz, 108 ani de

existen]` a clubului automobili[tilor se ridic` la nivelul
demnit`]ii [i prestigiului unui secol de istorie în rândul
celor 10 cluburi auto centenare din Europa [i a celor 14
cluburi auto centenare din lume. [i pe considerentul c`
în fiecare an ad`ugat la vârsta centenar`, Automobil
Clubul Român acumuleaz` noi valori, care îl personalizeaz` zi de zi [i în propor]ie de mas` – cum se zice necontenit în Societatea Civil` din România.
Recurgem spre edificare la un fapt deosebit de relevant, care se va întâmpla joi, 5 aprilie 2012. Un fapt care
va înscrie un impresionant arc de timp de trei decenii.
Comitetul Executiv al ACR îl va invita pe primul [i
singurul român care a zburat în spa]iul cosmic, în cadrul
programului „Intercosmos“ din 1981, pe nava spa]ial`
„Soiuz-40“, atunci locotenentul-major Dumitru PRUNARIU, ast`zi general-maior de avia]ie, pentru a-i aduce
omagiul Automobil Clubului Român, cea mai larg`
organiza]ie a Societ`]ii Civile din ]ara noastr`, pentru
lansarea României, printre primele ]`ri din lume în
domeniul explor`rii Universului, ca un continuator al
marelui savant român Henri Coand`. Totodat`, în 24
ianuarie 2012 s-au împlinit 30 de ani de la acordarea,
cosmonautului Dumitru Prunariu, a înaltei distinc]ii de
Membru de Onoare al ACR, distinc]ie care, la 5 aprilie
2012 va fi completat` de „Insigna de Aur“ a Automobil
Clubului Român, ce va fi înmânat`, într-o ceremonie
oficial`, de Pre[edintele Asocia]iei.
Avancronic` realizat` de
I. LUNCEANU
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membru de onoare

al ACR

DUMITRU
PRUNARIU,
PERSONALITATE
UNICAT
A ROMÂNIEI,
UN OM
DE LEGEND~
În anul 2011 s-au împlinit trei decenii de la primul [i
singurul zbor al unui român care a p`truns în cosmos.
Acesta a fost Dumitru PRUNARIU.
La 14 mai 1981, la orele 20:16:38 (ora Bucure[tiului), Dumitru Prunariu a intrat în legend` ca cel de-al
103 - lea cosmonaut al lumii. Zborul s`u epocal pe
nava cosmic` Soiuz – 40, în greutate de 300 tone, a
durat 7 zile, 20 de ore, 42 de minute [i 52 de secunde,
str`b`tând p`mântul, adic` 5.260.000 km. Echipajul

navei a fost mixt, cosmonautul român fiind înso]it de
colonelul cosmonaut Leonid Popov.
Automobil Clubul Român i-a conferit lui Dumitru
Prunariu, în 24 ianuarie 1982, dup` revenirea sa în
]ar`, înaltul titlu de Membru de Onoare al Automobil
Clubului Român, într-o festivitate omagial` în actualul
Sediu Central al asocia]iei. Din informa]iile pe care le
de]inem, Automobil Clubul Român a fost primul club
din cadrul Federa]iei Interna]ionale a Automobilului
care a oferit o astfel de distinc]ie unui cosmonaut.
Dumitru Prunariu a devenit, prin calitatea de membru
6

Constantin Niculescu [i Dumitru Prunariu
la o sesiune a ONU

ACR, primul cosmonaut dintr-o asocia]ie membr` a
Federa]iei Interna]ionale a Automobilului.

ROMÂNIA V~ZUT~ DIN COSMOS
Naveta Soiuz-40, cu Dumitru
Prunariu la bord, trecea pe
orbita circumterestr`, de la
zonele puternic radiate de
Soare la cele din umbra
P`mântului [i invers, de 16 ori
în 24 de ore. Poveste[te
cosmonautul român c` „pe la
ora 19:30 – 20:00 treceam
zilnic deasupra României. De
acolo, de sus, România se
vedea de m`rimea unei pâini
rumene de cas`“. Continuând, cosmonautul român
relata: „În primul rând, zborul cosmic î]i creeaz` o alt`
perspectiv` de a vedea lumea, plecând de la
perspectiva strict fizic` pe care o ai privind P`mântul
din spa]iul cosmic. Eu sunt convins c` via]` nu exist`
numai pe P`mânt, ar fi absurd s` gândim astfel“.

CERCETAREA {TIIN}IFIC~
CU TEHNOLOGIE ROMÂNEASC~
Cele 22 de experien]e [tiin]ifice efectuate de echipajul Prunariu – Popov, împreun` cu doi cosmonau]i
de pe sta]ia orbital` Saliut-6, care se afla deja pe
orbita circumterestr` din 21 martie 1981, cu care
sta]ia Soiuz-40 s-a cuplat, s-au realizat cu succes,
având ca scop studierea influen]ei câmpului magnetic
al Pâmântului asupra organismelor vii, ob]inerea de
informa]ii în domeniul astrofizicii, fizicii nucleare [i
tehnologiei cosmice, comportarea organismului uman

Desf`[urând o bogat` activitate profesional` [i
[tiin]ific`, Dumitru Prunariu este ales în numeroase
comisii [i asocia]ii de specialitate din România [i
str`in`tate, culminând cu alegerea sa, în iunie 2010,
ca Pre[edinte al Comitetului ONU pentru Explorarea
în Scopuri Pa[nice a Spa]iului Extraatmosferic
(COPUOS), func]ie pe care o de]ine [i în prezent.
În aprilie 2011, la aniversarea a 50 de ani de la
primul zbor spa]ial uman al lui Iuri Gagarin, cosmonautul român Dumitru Prunariu a fost decorat de c`tre
Pre[edintele rus Dmitri Medvedev cu „Medalia de
Merit“ pentru Explorare Spa]ial`.

în condi]iile specifice zborului cosmic, în domeniul
medicinii aeronautice [i biologiei. Precum a declarat
Dumitru Prunariu, multe experien]e efectuate au fost
de concep]ie româneasc`, iar aparatura realizat`, în
acest scop, în România, s-a remarcat printr-un înalt
grad de miniaturizare, fiabilitate [i consum de energie
redus.

DESTINUL LUI DUMITRU PRUNARIU
DUP~ ZBORUL COSMIC
Într-o zi de vineri, 22 mai 1981, ora 16:58, capsula
de coborâre a navei spa]iale Soiuz-40 a aterizat în
stepa Kazahstanului. Prunariu relateaz`: „Trecerea la
greutatea normal` a fost cumplit`. M` trezesc luat pe
sus de patru membri ai echipei de c`utare [i sunt
a[ezat lâng` Popov, care st`tea pe un [ezlong. Am
impresia c` sunt de plumb [i c` p`mântul se clatin`
sub mine“.
În acela[i an, Pre[edintele URSS a decorat pe
cosmonau]ii Leonid Popov [i Dumitru Prunariu cu
Ordinul „Erou al URSS“, iar la întoarcerea în ]ar`,
Dumitru Prunariu este decorat de Pre[edintele
României cu Ordinul „Erou al RSR“.
În perioada 1981 – 1998, a îndeplinit func]ia de
Inspector [ef pentru activit`]i aerospa]iale în Comandamentul Avia]iei Militare [i la Statul Major al
Avia]iei [i Ap`r`rii Antiaeriene. În anul 1990 a fost
înaintat la gradul de colonel, iar în 1999 a ob]inut titlul
[tiin]ific de doctor inginer în specialitatea „Dinamica
sistemelor aerospa]ial“. În acela[i an a absolvit
cursurile Colegiului Na]ional de Ap`rare [i a predat un
curs de geopolitic` [i spa]iu cosmic la Academia de
Studii Economice Bucure[ti. A devenit membru onorific al Academiei Române.
Din data de 25 octombrie 2000 este înaintat la gradul de general de flotil` aerian` (cu o stea), iar în 24
octombrie 2003 a fost avansat la gradul de general
maior de avia]ie (general cu dou` stele). În anii urm`tori a fost onorat cu numeroase alte înalte distinc]ii ale
României [i altor ]`ri.

LA ÎMPLINIREA A 3 DECENII DE LA
CONFERIREA ÎNALTULUI TITLU DE
MEMBRU DE ONOARE AL ACR,
COSMONAUTUL DUMITRU PRUNARIU
ESTE DIN NOU OASPETELE
ASOCIA}IEI AUTOMOBILI{TILOR
ROMÂNI
S`rb`torirea, la 5 Aprilie 2012, a Zilei Automobilistului, este dedicat` omagierii, într-o festivitate
oficial` a Comitetului Executiv, a personalit`]ii unicat
a României, generalului [i cosmonautului român,
Dumitru Prunariu.
Recent s-au împlinit 30 de ani de la conferirea
titlului de Membru de Onoare al ACR, Domnului
Dumitru Prunariu general maior, primul cosmonaut al

O \ntâlnire de suflet: 1982

României. Cu acest prilej i se va conferi „Insigna de
Aur” a ACR.
Prezen]a lui Dumitru Prunariu la ACR reprezint` un
mare arc de timp: de la gradul de locotenent major,
inginer [i primul cosmonaut român, la gradul de
general maior de avia]ie [i Pre[edintele Comitetului
ONU pentru Explorare în Scopuri Pa[nice a Spa]iului
Extraatmosferic (COPUOS) prin consensul a 70 de
state membre. Un OM de legend`.
Dr. Ilie GABRA
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ACR

scrisori

SCRISOAREA ACR ADRESAT~ PRIMULUI MINISTRU
AL ROMÂNIEI CU PRIVIRE LA PRE}URILE
COMBUSTIBILILOR AUTO
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campanie

mondial`

2012 - |NC~
UN AN AL
„DECENIULUI
MONDIAL
AL SIGURAN}EI
RUTIERE
2011-2020
Ziua de 11 mai 2011 a c`p`tat o semnifica]ie
deosebit` pe întregul mapamond. Aceast` zi a fost
statuat` de Adunarea General` a Organiza]iei
Na]iunilor Unite ca dat` de lansare simultan` în
toate ]`rile a „Deceniului Mondial al Siguran]ei
Rutiere 2011 – 2020”. La Bucure[ti, lansarea oficial`
a avut loc în zona Palatului Parlamentului, în
prezen]a Pre[edintelui ACR, Inspectorului General
al Poli]iei Române, reprezentan]ilor Organiza]iei
Mondiale a S`n`t`]ii, Organiza]iei Interna]ionale a
Drumurilor [i altor notabilit`]i mondiale [i na]ionale.
Pre[edintele Federa]iei Interna]ionale a Automobilului (FIA), dl. Jean Todt, aflat în vizit` oficial` la
Automobil Clubul Român, la început de mai 2011, a
transmis un mesaj televizat adresat institu]iilor
guvernamentale [i Societ`]ii Civile din România,
pentru ziua de 11 mai, ziua lans`rii [i în ]ara noastr`
a Campaniei Mondiale a ONU, campanie ini]iat` de
însu[i Pre[edintele FIA [i de Ambasadorul Global al
Siguran]ei Rutiere, Doamna Michelle Yeoh, prezen-

t`, de asemenea, în acest moment, ca oaspete de
seam` al ACR, la ini]iativa Pre[edintelui Asocia]iei,
Constantin Niculescu.
Anul 2012 a debutat prin lansarea în România, de
c`tre ACR, a celor 9 REGULUI DE AUR statuate de

Federa]ia Interna]ional` a Automobilului, care s` fie respectate cu
prioritate de conduc`torii auto de
pretutindeni în strategia preventiv`
pe arterele de circula]ie. Anul 2012
înseamn`, totodat`, un registru
amplu de ac]iuni de educa]ie
rutier` a tuturor participan]ilor la
trafic, derulate în toate filialele
jude]ene ACR, care va personaliza
asocia]ia noastr` printr-o voce
distinct` [i în acest domeniu.
Dar s` l`s`m s` vorbeasc`
imaginile, dup` dictonul c` „o
imagine face cât 100 de cuvinte”.
Ilie GABRA
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sport

auto

LAUD~ PERFORMAN}ELOR
Într-o zi însorit` de prim`var`, f`r` o
scam` de nor pe cer, s-a desf`[urat
la Alba Iulia, festivitatea, cu semnifica]ie na]ional`, LAURII PILO TAJULUI AUTO 2011.

În cuvântul de bun sosit, adresat de
Pre[edintele ACR, prezent la festivitate, se evoca faptul c` „Alba Iulia
înseamn` istorie [i marile simboluri
ale Unirii, a[a, precum sportul, inclusiv automobilistic, patroneaz`, la rândul s`u, simbolurile unirii, pulsa]iile
comunic`rii interumane, ale fair-playului, ale culturii [i civiliza]iei”.
A[adar: 24 martie 2012.
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DE LA OBELISCUL VICTORIEI
ÎNARIPATE, LA AUTOMOBILISM
Pulsa]iile istoriei milenare a ora[ului Alba Iulia
sunt cuprinse mereu de febra cotidian` a turi[tilor
de pretutindeni. Spre aducere aminte, s` facem
istoria s` prind` via]`, pentru c` „în Cetatea Alba
Iulia timpul se opre[te în loc“, pentru a str`bate o
uria[` carte de vizit`:
u Înc` din cele mai vechi epoci ale istoriei comunei primitive, actualul teritoriu al ora[ului Alba
Iulia a furnizat mari descoperiri arheologice: s-au
g`sit celebrele t`bli]e de la T`rt`ria, care m`rturisesc cea mai veche scriere din lume; aici s-a
aflat cel mai mare centru urban al Daciei romane,
Apulum, pe toat` durata ocupa]iei romane; Mihai
Viteazul devine figura emblematic` a ora[ului,
când la 1 noiembrie 1599 a intrat triumfal în Alba
Iulia, devenind guvernator imperial al

Transilvaniei, pentru ca în 1600 s` înf`ptuiasc`
Unirea celor trei ]`ri române ca „Domn al ]`rii
Române[ti, al Ardealului [i a toat` ]ara
Moldovei”.
u Urcând în istoria contemporan` a teritoriului
Albei Iulii, rememor`m c` Mun]ii Apuseni au
polarizat cea mai mare rezisten]`, sub sceptrul
lui Avram Iancu, a Revolu]iei de la 1848 din Transilvania, singura din Europa care nu a putut fi
înfrânt` cu for]a armelor; La 1 decembrie 1918,
la Alba Iulia a avut loc Marea Adunare Na]ional`,
votându-se Unirea Transilvaniei cu România prin
voin]a celor 1000 de reprezentan]i oficiali ai
na]iunii române [i 100.000 de oameni sosi]i din
toate ]inuturile României.
u Parcul natural ofer`, marile sale valori. Teritoriul jude]ului Alba are peste 200 de monumente, multe în patrimoniul UNESCO. Se g`sesc
800 de pe[teri (mai multe pe[teri decât sate).
Mun]ii Trasc`u ad`postesc una din cele mai lungi
[i mai dificile pe[teri din Estul Europei, numit`
„pe[tera st`pânului“ unde se refugia Zamolxes,
zeul dacilor. Uime[te Ro[ia Montan`, care de]ine
primul loc în Europa [i al treilea în lume ca
z`c`mânt aurifer, preferat` [i de c`tre romani.
Te uimesc lacurile glaciare considerate ca cele
mai frumoase din Estul Europei, castrul roman al
Legiunii a XIII-a Gemina edificat dup` cucerirea
regatului dac; statuia ecvestr` a lui Mihai Viteazul, faimosul Codex Aureus, scris cu cerneal` de
aur, realizat înainte de Rena[tere; Noul Testament tip`rit integral pentru prima dat` în române[te, în 1648, în tipografia vechii biserici de
lemn ctitorit` de Mihai Viteazul; te uimesc cet`-

]ile, catedralele, bisericile de lemn, casele memoriale, colec]iile de arheologie, arta sacr`,
liturgic`, miturile, existen]a de urme ale omului
preistoric de Neanderthal etc..
u În Cetatea Marii Uniri a tuturor românilor
turistul este uimit de monumentul-simbol al
ora[ului Alba Iulia: „Catedrala Încoron`rii“,
denumit` [i „Catedrala Reîntregirii“, construit` în
numai doi ani, 1921 – 1922. Catedrala s-a
inaugurat prin încoronarea Regelui Ferdinand I,
întemeietorul României Mari [i a Reginei Maria
(octombrie 1922). Catedrala reprezint` un simbol
al Unirii tuturor românilor, al unit`]ii na]ionale.
Aici, dac` î]i place istoria [i cau]i ceva ie[it din
comun, spune cronicarul, „cel mai s`n`tos este
s` la[i pleoapele s` cad`, m`car pentru câteva
clipe, în rug`ciune”.
u E[ti, totodat`, uimit, între atâtea uimiri de neuitat, dac` î]i place unitatea spiritual` a simbolurilor culturii [i civiliza]iei, de Obeliscul executat
din granit în 1937, care domin` împrejurimile [i
zidurile de est ale Cet`]ii. Pe latura r`s`ritean`,
numit` Victoria Înaripat`, într-o mân` se profileaz` deosebit de sugestiv cununa de lauri.
Laurii Victoriei.
u Extrapolând, în planul analogiilor [i supralicitând apropierea grani]elor simbolurilor spirituale,
ale perechilor întregi de armonii culturale, putem
spune c` monumentele-simbol ale reîntregirii
valorilor na]ionale [i ale victoriei împlinite, justific`, credem, brandul festivit`]ii noastre consacrate automobilismul sportiv [i kartingul sportiv,
realizat la Alba Iulia, sub semnul laurilor pilotajului auto.
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FILOSOFIA {TAFETEI
AUTOMOBILISMULUI SPORTIV
În istoria culturii, ca [i în istoria marilor performan]e umane, exist` un fundament al în]elepciunii,
cu denumirea generic` de filozofie: filosofia limba-

jului, filosofia istoriei, filosofia
valorilor, filosofia succesului
etc. Este cât se poate de
pragmatic conceptul nou
ap`rut [i dezvoltat în ultimii
ani, în cadrul automobi lis mului sportiv [i kartingului
sportiv din filialele jude]ene
ACR [i cluburile sportive de
profil. Ne referim la asigurarea unei rela]ii de continuitate [i edificare valoric`
între genera]ii în automobi12

lism [i karting, ca [i între sportul pentru amatori [i
licen]ia]ii sportului de înalt` performan]`.
Festivitatea „Laurii Pilotajului Auto 2011“ de la
Alba Iulia a adus pe podiumul valorilor cele mai
bune performan]e din filialele jude]ene ACR [i
cluburile sportive de profil, în baza grilei stabilite de
CNAK. Filiala ACR Hunedoara a organizat în 2011
cea de-a IV edi]ie anual` a Competi]iei Na]ionale
VTM Straja-Lupeni, în care Regulamentul a admis
ca, împreun` cu licen]ia]ii CNAK, s` concureze [i
pilo]ii din campionatul jude]ean cu performan]e care
bat la por]ile consacr`rii. Filiala a reu[it în anul 2011
performan]a organiz`rii edi]iei a XV-a a „Raliului
Frumuse]ii”, competi]ie interna]ional` care a cuprins
peste 30 de echipaje promovate din numeroase
jude]e, precum Hunedoara, Alba, Constan]a, Giurgiu, Timi[, municipiul Bucure[ti [i din str`in`tate.

este confirmat` [i de faptul c` în edi]ia
anului 2012 câ[tig`torul Raliului Z`pezii,
cunoscutul pilot Costel C`[uneanu, având
copilot pe Maurilo Zani, care în anul trecut
s-a clasat pe primele locuri la Cupa
Mondial` FIA pentru Raliuri Tot Teren.
Cu rezultate notorii s-au remarcat în
2011 [i filialele ACR din jude]ele Dolj, Cluj,
Bac`u, Boto[ani, Br`ila, Vâlcea, Alba, Municipiul Bucure[ti etc.

PATRONAJUL DE EXCEP}IE
AL FESTIVIT~}II

În jude]ul Timi[, Comisia de Automobilism [i
Karting – ACR [i Auto Club Isac Karting a promovat
noul concept de automobilism [i karting sportiv prin
organizarea campionatului regional de Karting
Timi[, a Campionatului de Automobilism Timi[ [i a
Campionatului Na]ional de Circuit Vitez` Urban,
competi]ii la care au participat zeci de pilo]i licen]ia]i
[i amatori. Din matca valoric` timi[orean` automobilistic` s-au desprins o serie de pilo]i care au
dobândit licen]a CNAK de a participa la Campionatul Na]ional VTM, Cupa Lupeni – Straja 2011.
Filiala ACR Satu Mare [i Clubul Sportiv AutoKarting Riders au lansat [i în 2011 competi]ii
automobilistice de prestigiu: edi]ia a XIV-a din
România a Campionatului Est-European de Raliuri
Tehnico-aplicative cu participare din România [i
]`rile vechime: Cehia, Slovacia, Polonia [i Ungaria.
A organizat, de asemenea, Campionatul Jude]ean
Rally Sprint 2011, cu particip`ri din numeroase
jude]e, atât licen]ia]i, cât [i amatori.
Un reviriment a
cunoscut în anul
competi]ional automobilistic 2011, filiala ACR Maramure[ [i Clubul Sportiv Team Dakar,
care a organizat
Raliul Z`pezii, cu
participarea a peste
30 de echipaje din
România [i din str`in`tate, com pe ti]ie
tradi]ional` care a
debutat la Bra[ov
înc` din anul 1971.
Rela]ia valoric` dintre pilo]ii licen]ia]i
de CNAK [i pilo]ii
amatori, care bat la
por]ile consacr`rii,

S`rb`torirea laurea]ilor anului 2011
din automobilismul [i kartingul sportiv de la
Alba Iulia s-a realizat sub înaltul patronaj al Pre[edintelui Automobil Clubului Român [i Pre[edintelui Consiliului Jude]ean Alba [i a fost onorat`
de prezen]a unor reprezentan]i de seam` ai Prim`riei Alba Iulia, Inspectoratului Jude]ean de Poli]ie
[i Asocia]iei Na]ionale de Turism Rural, Ecologic [i
Cultural din România (ANTREC), c`rora le-a fost
conferit` placheta omagial` a festivit`]ii „Laurii
Pilotajului Auto 2011“.
Un trofeu distinct au primit organizatorii competi]iilor na]ionale [i jude]ene de automobilism [i karting cu rezultate deosebite: {taier Ioan, Giurisici
Ladislau, Isac Florin, Seletye David, Ni]` Eugenia,
Dan Duma, Cornelia Mihail, etc.
Festivitatea a fost mediatizat` de c`tre unele
studiouri na]ionale de televiziune [i radio, precum [i
de media local` din jude]ele cu sportivi pe podiumul
campionilor.
Ilie GABRA

Echipajul Costel C`[uneanu [i Maurillio Zani
la Cupa Mondial` FIA pentru Raliuri Tot Teren
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site

ACR

NOUL www.acr.ro
Orientat permanent c`tre o comunicare facil` [i
modern` cu membrii s`i [i ai cluburilor partenere din
str`in`tate, Automobil Clubul Român va lansa, chiar
în 5 aprilie 2012, când s`rb`tore[te 108 ani de
existen]`, un nou [i modern website.
Dup` o munc` laborioas`, de peste 6 luni, departamentul IT al ACR, este preg`tit s` lanseze noul
www.acr.ro
Remodelat [i bazat pe tehnologii moderne, noul
website nu constitue doar locul de unde membrii
ACR pot afla informa]ii [i date despre istoria secular`
a Automobil Clubului Român, dinamica continu` a
beneficiilor [i serviciilor puse la dispozi]ie de c`tre
asocia]ie, ci [i un instrument electronic de gestionare
a informa]iilor despre structura membrilor ACR [i
reprezint`, în acela[i timp, o solu]ie de management
performant al serviciilor oferite de c`tre club.
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Este interesant de precizat c` noul website va
con]ine acum [i pagini dedicate în exclusivitate doar
membrilor ACR, pentru ca ace[tia s` poat` g`si
informa]ii actualizate despre planificarea c`l`toriilor,
noile produse [i servicii ACR, condi]ii de trafic in
România si str`in`tate, asisten]` turistic`, etc.
Avem speran]a c` noua structur` a website-ului
ACR va putea s` permit` o mai bun` comunicare cu
marea mas` a automobili[tilor din ]ara noastr`,
inclusiv cei afla]i în traficul rutier sau în situa]ii mai
speciale, care presupun servicii operative de
asisten]` rutier` din partea Automobil Clubului
Român sau partenerilor no[tri din str`in`tate.

Alexandru VASILE

servicii [i avantaje

auto

U
O
Debut de excep]ie în 2012:
N

CARNETUL DE ASISTEN}~ SENIOR
Înc` de la înfiin]area sa, în anul 1904,
Automobil Clubul Român a oferit asisten]` rutier` membrilor s`i [i membrilor
cluburilor partenere din str`in`tate.
Conform primului Statut al ACR, to]i
membrii Asocia]iei au dreptul la o „Cart`
de Identitate” isc`lit` de pre[edintele [i
de secretarul Clubului, cuprinzând numele [i calitatea titularului, precum [i
avantajele oferite, printre acestea num`rându-se [i tarifele speciale f`cute ACR
de diferite pr`v`lii [i garaje de automobile din ]ar` [i dreptul de a consulta
serviciile tehnice oferite de mecanicii
ACR.
În anul 1905 se înfiin]eaz` prima
Comisie Tehnic` a ACR, care î[i propunea s`
disemineze informa]iile de profil c`tre membrii s`i.
Chiar [i în timpul celor dou` r`zboaie mondiale,
Automobil Clubul Român a continuat s`-[i desf`[oare
activitatea sus]inând efortul de r`zboi al ]`rii.

La 1 aprilie 1970, ACR introduce, în rela]ia cu
membrii s`i, „Carnetul de Asisten]` Tehnic`”, care
nominaliza gama de servicii puse la dispozi]ia
acestora. Acesta a suferit numeroase modific`ri de-a
lungul anilor, încorporând din ce în ce mai multe
avantaje [i facilit`]i la dispozi]ia membrilor ACR.
Pentru a r`spl`ti fidelitatea membrilor s`i, ACR a
introdus, începând cu anul 2007, noile Carnete de
Asisten]` „Basic“, „Premium“ [i „Senior“, care ofer`
gradual acces la noi servicii, pe baza vechimii în
asocia]ie. Carnetul de Asisten]` „Basic“ a preluat [i a
actualizat serviciile oferite în vechiul Carnet de
Asisten]` Tehnic`.

Dup` doi ani consecutivi de achitare a cotiza]iei
anuale de membru se avanseaz` la Categoria
Premium, care ofer` în plus fa]a de Categoria Basic
urm`toarele servicii: înc` un cupon de Depanare
gratuit` - în limita a 16 km, înc` un cupon de Transport gratuit - în limita a 10 km, un cupon de Creditare
în caz de incident auto în România [i un cupon pentru
Distinc]ia „Conducere Auto Exemplar`”.
Acum, odat` cu începutul anului 2012, dup` ce
membrii ACR au trecut doi ani prin categoria „Basic“
[i trei ani prin categoria „Premium“, a sosit momentul
ca fidelitatea s` le fie r`spl`tit` în cadrul categoriei
Senior, care cuprinde, fa]` de precedentele, Depan`ri
nelimitate [i gratuite în limita 16 km pentru fiecare
depanare, înc` un cupon de Transport de 16 km [i un
cupon de Creditare în Caz de Incident Auto în
Str`in`tate.
Toate cele 30 de cupoane de asisten]` con]inute în
carnetul „Senior“ ofer` membrilor ACR servicii dintre
cele mai diverse începând cu servicii turistice, continuând cu servicii de consultan]` juridic`, auto, sau
medical` [i completat cu tradi]ionalele servicii de
asisten]` rutier` în ]ar` [i str`in`tate.
În acest mod Automobil Clubul Român debuteaz`,
în 2012, în rândul celor mai prolifice cluburi automobilistice din Europa în ceea ce prive[te oferta de
servicii, avantaje [i facilit`]i pentru membrii ACR [i ai
cluburilor partenere din cadrul Federa]iei Interna]ionale a Automobilului [i Alian]ei Interna]ionale de
Turism.
{erban CIURTIN
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adiacente

STARTUL LINIEI DE ITP
ACR ALBA IULIA

Începând cu luna aprilie 2012, membrii ACR din
jude]ul Alba beneficiaz` de linia proprie de Inspec]ii
Tehnice Periodice a Filialei jude]ene. Noua linie
dispune de echipamente moderne, din ultima
genera]ie, montate într-o loca]ie la fel de modern` în
chiar incinta Sta]iei de Asisten]` Tehnic` ACR, din
Bulevardul Ferdinand I, nr. 64, municipiul re[edin]` de
jude]. Noua linie ITP a filialei Alba a beneficiat de un
generos program investi]ional, inclusiv pentru
asigurarea perfec]ion`rii profesionale a cadrelor, la
standardele legisla]iei în materie.
Lansarea noii linii de ITP a fost prefa]at`
investi]ional de ample lucr`ri derulate în toamna
anului 2011 de modernizare a Motelului ACR Alba,
care, începând cu acest an, va func]iona ca Centru
Zonal de Perfec]ionare a Managementului ACR [i,
desigur, ca loca]ie turistic` proprie asocia]iei noastre.
A[adar, membrii ACR din jude]ele transilv`nene, [i nu
numai, care se deplaseaz` turistic sau în interes
profesional pe arterele rutiere ale jude]ului Alba, fie pe

ruta Cluj – Alba Iulia – Sibiu, fie pe ruta Cluj – Blaj –
Media[ – Sighi[oara, fie pe ruta Deva – Sebe[ –
Sibiu, au posibilitatea vizit`rii Cet`]ii Unirii, recent
modernizat`, sau a altor vestigii istorice, unice, din
Munc]ii Apuseni, poposind, apoi, la complexul hotelier
al ACR. Totodat`, î[i pot programa realizarea
Inspec]iei Tehnice Periodice, la termenele scadente.
A[a cum, dac` ghinionul rutier nu-i ocole[te, membrii
ACR se pot adresa la filiala sau la Centrala de Alarm`
ACR pentru a le pune la dispozi]ie auto-platforma de
transport proprie la o unitate service pentru a-[i putea
continua c`l`toria, iar, la nevoie, s` se cazeze,
împreun` cu familia, la motelul ACR, cu program nonstop.
Începând cu anul 2012, Filiala ACR Alba ofer`, în
sistem integrat, generos [i performant, servicii,
avantaje [i facilit`]i complexe membrilor ACR [i ai
cluburilor auto partenere din str`in`tate.
Cornel Vasile GHERMAN

www.acr.ro
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reglement`ri

auto

ISTORIA SEMNELOR {I REGULILOR
DE CIRCULA}IE
Unele din pu]inele lucruri pe care le
au în comun automobili[tii de orice na]ionalitate sunt semnele de circula]ie.
Înc` din cele mai vechi timpuri, datorit`
mi[c`rii omului sub diverse forme,
semnele de circula]ie au trecut peste
barierele de comunicare, reu[ind s`
„rosteasc`”, tuturor participan]ilor la
trafic, esen]a a ceea ce se va întâmpla
pe acel drum.
Trotuarele [i zebrele au fost puse în aplicare înc`
de pe vremea Imperiului Roman, la fel [i bornele
kilometrice, de forma unor pari mici dispu[i la
distan]e egale unul fa]` de altul, a[eza]i pe întreaga
re]ea de drumuri a Imperiului. Pe fiecare astfel de
born` era inscrip]ionat` distan]a din acel loc pân` la
Roma, de unde [i expresia „toate drumurile duc la
Roma”.
F`când un arc de timp, în anul 1750, în Germania,
au fost inventate primele semne în form` de cruce,
datorit` dezvolt`rii re]elei de drumuri [i, implicit, a
intersec]iilor. Tot atunci au ap`rut [i primele pl`cu]e
care indicau direc]ia c`tre o anumit` strad`.
La sfâr[itul secolului al XIX-lea, automobilul
începea s` cucereasc` Europa [i, datorit` gabaritului
[i formei acestuia, ar`ta ca o adev`rat` locomotiv`.
Pentru a proteja trec`torii, înaintea acestor ma[ini
mergea un om care ]inea în mân` un steag ro[u,
f`când cale liber` pe str`zile ora[elor.
În anul 1903 a ap`rut, în Marea Britanie, „Motorcar
Act”, reprezentând prima form` de legisla]ie rutier`.
Odat` cu acesta s-au luat m`suri pentru înmatricularea automobilelor, datorit` num`rului mare de
accidente cu autor necunoscut. De asemenea ultimul
amendament al „Motorcar Act” preciza de]inerea de
carnet de conducere pentru [oferii care conduceau.
Desigur, nu era prev`zut la acea vreme vreun examen de competen]`, dar, totu[i, exista o autorizare
din partea consiliului ora[ului de re[edin]`.
Automobil Clubul Român, înc` de la începuturile
sale, mai precis în anul 1906, s-a preocupat de elaborarea unei legisla]ii rutiere, de începerea semnaliz`rii drumurilor, precum [i pentru calificarea primilor
mecanici-[oferi. În anul urm`tor a adoptat [i
popularizat primele 15 „semne indicatoare pentru
locurile primejdioase”. Pe fiecare semn era scris numele Automobil Clubului Român, deoarece Ministerul

Lucr`rilor Publice nu [i-a luat r`spunderea instal`rii
acestor semne. Asocia]ia automobilistic` a f`cut apel
la sec]iunile sale din jude]e pentru a începe marcarea
drumurilor, pe cheltuiala proprie.
Primele examene de conducere au început în luna
mai 1904, în prezen]a Prefectului Poli]iei [i Pre[edintelui ACR [i altor membri ai comisiei de examinare. Tot în acest an, în România existau peste 90
de automobile, iar practica conducerii se însu[ea în
mod individual de c`tre proprietarul automobilului de
la mecanic, pe care îl angaja odat` cu cump`rarea
acestuia. Prefectura Poli]iei Capitalei a emis o ordonan]` special` prin care proprietarii automobilelor
nu puteau urca la volan decât în baza carnetului de
conducere ob]inut prin sus]inerea unui examen de
capacitate [i, de asemenea, „Regulamentul pentru
circularea automobilelor în Bucure[ti”.
În 1910, ACR înfiin]eaz` „[coala oficial` de conduc`tori de automobile” condus` de Leon Leonida. În
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decursul unui an, cursurile au fost absolvite de 180
de mecanici-conduc`tori auto. {coala elibera „brevete mixte” – certificate de [oferi profesioni[ti [i certificate de conduc`tori amatori.
În 1913 apare noul „regulament”, care prevedea [i
reglement`ri pentru circula]ia autocamioanelor
automobile cu [i f`r` remorc`. Acesta a fost elaborat

pe baza Conven]iei Interna]ionale pentru Circula]ia
Automobilelor, semnat` la Paris în 1909. Printre
prevederi: nimeni nu va putea conduce un automobil
dac` nu are vârsta de 18 ani. Permisul de Conducere
se dobândea în fa]a unei comisii compus` din reprezentantul poli]iei, un inginer func]ionar (de preferin]`
mecanic) [i un reprezentant al Automobil Clubului
Român. Viteza automobilului nu putea dep`[i, în ora[e [i sate, 15 km/h.
ACR a înfiin]at, în 1920, un „Serviciu al drumurilor”,
care s-a dovedit foarte util [i care a pus la dispozi]ia
Ministerului Lucr`rilor Publice 600 de indicatoare de
circula]ie, pentru a fi instalate pe drumuri de c`tre
personalul acestui minister, îns` pe cheltuiala asocia]iei. Acela[i serviciu pune la dispozi]ia automobili[tilor, la cerere, un ghid al drumurilor din România,
precum [i diferite descrieri de trasee.
De la primul Cod Rutier din 1904, de la exigen]ele
primei [coli de [oferi, de la primele semne de circula]ie din ]ara noastr`, la substan]a acestor domenii
esen]iale ale secolului XXI, se întinde o adev`rat`
istorie de cultur` [i civiliza]ie, în care Automobil
Clubul Român a jucat un rol fundamental, iar prin
automobil, România a fost, în mai mult de un secol,
cu fa]a spre Europa [i, la rândul ei, Europa a
recunoscut valorile existente în România, situat` f`r`
încetare la timpul prezent.

www.acr.ro
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salon

auto

GENEVA 2012
În aceast` prim`var`, între 8 [i 18 martie, a avut
loc primul mare salon european din 2012: Salonul
Auto Geneva 2012. Un motorshow care a anun]at
multe premiere, dar [i un mare accent pe partea de
ecologie auto.
În afara lui Saab, care a intrat recent în faliment,
to]i produc`torii auto cunoscu]i, dar [i multe nume
sonore din lumea tuningului, au f`cut figura]ie la
Salonul Auto Geneva 2012, anun]ând un adev`rat
spectacol în for]` pentru lumea auto european` a
începului de an 2012. Anul acesta, ma[inile electrice
[i cu mijloace de propulsie alternative au fost mult
mai multe, fiind anun]ate în jur de 34 de m`rci [i firme
care au expus peste 50 de modele ecologice.
Prezent`m doar câteva spe]e de interes pentru
publicul din Romania:
Dacia î[i extinde oferta de modele, în 2012, cu
Dacia Lodgy, un vehicul de familie disponibil în

varianta cu 5 [i 7 locuri. Dacia Lodgy ofer` clien]ilor
s`i echipamente în premier` pentru marca Dacia,
echipamente pe care le-am descoperit cu ocazia
Salonului Auto de la Geneva.
Fratele „muncitor“ al monovolumului Dacia Lodgy
are un nume: Dacia Dokker. V` duce]i cumva cu
gândul la termenul „docher“? Recent, am aflat c`
versiunea utilitar` a Daciei Lodgy urmeaz` s` fie
foarte ieftin`, urmând a costa jum`tate din pre]ul de
baz` al unui Renault Kangoo de marf`. Mai mult,
oficialii Renault au l`sat s` se în]eleag` [i faptul c`
aceast` utilitar` va fi derivat` într-un al treilea model,
de persoane. A[adar, în curând vom spune „au
revoir“ Daciei Logan Van, urmând ca în scen` s`
intre Dacia Dokker. Noua Dacia Dokker va fi o
utilitar` mult mai practic` decât Logan Van. În primul
rând, în`l]imea lui Dokker va fi mai mare, iar u[ile din
spate vor fi culisabile, nu cu deschidere conven]ional`, a[a încât accesul la marf`, mai
ales în spa]iile înguste, va fi mult
îmbun`t`]it. Fa]` de Lodgy, Dokker va
înlocui hayonul cu dou` u[i asimetrice,
în genul celor de pe Logan MCV, mai
practice pentru manipularea m`rfurilor.
Noul Ford B-Max promite cel mai bun
consum din clasa sa.
Noul Ford B-MAX, care se va produce
la Uzina Ford Craiova, a fost lansat
anul acesta la Salonul Auto de la
Geneva, dore[te s` stabileasc` un nou
standard în clasa sa pentru consum de
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combustibil cu cele mai noi motoare Ford pe benzin`
[i diesel.
„Scopul nostru cu B-MAX a fost s` redefinim
segmentul prin tehnologie [i inventivitate - iar
aceasta include oferirea celui mai bun consum de
combustibil“, a declarat Barb Samardzich, vicepre[edinte al Departamentului de Dezvoltare Produse,
Ford Europa.
Conform datelor tehnice, noul B-MAX cu motor de
1,6 litri TDCi are emisii de CO2 de 104 g/km [i un
consum de doar 4,0 l/100km, iar motor pe benzin` de
1,0 litri EcoBoost (120CP) va avea emisii de CO2 de
114g/km [i un consum de combustibil de 4,9l/100km.
Noul B-MAX va fi comercializat în Europa anul acesta
din toamn`.
Audi TT RS Plus debuteaza la Geneva 2012.
Produc`torul german a adus la salonul auto din
Elve]ia cel mai puternic TT din toate timpurile. RS
Plus pune la b`taie 360 CP [i un look de senza]ie.
Audi TT RS r`mâne o ma[in` cât se poate de
atractiv`, dar asta nu înseamn` c` germanii nu pot
plusa, atunci când vine vorba de sportivitate. Cea mai
bun` dovad` în acest sens este noul Audi TT RS
Plus, o versiune ultra dopat` a deja dopatului TT.
Fa]` de modelul de performan]` pe care este
bazat`, ma[ina va oferi un plus de 20 CP, ceea ce va
duce motorul turboalimentat de 2,5 litri la nivelul celor
360 CP. Astfel, noul RS Plus devine cel mai puternic
Audi TT din scurta istorie a coupe-ului german, ceea

ce se traduce, la nivelul performan]elor, prin intervalul de 4,1
secunde pentru demarajul 0100 km/h, al Coupe-ului respectiv de 4,2 secunde pentru
versiunea Roadster (în cazul
transmisiei cu dublu ambreiaj S
tronic) [i prin viteza maxim` de
280 km/h.
Dac` viitorii clien]i vor opta
pentru cutia de viteze manual`,
cu [ase rapoarte, demarajul de
la 0 la 100 km/h va necesita 4,3
secunde pentru coupe [i 4,4
secunde pentru decapotabil`.
La capitolul consumuri, cifrele
oficiale ale celor de la Audi nu
ar da cea mai mic` banuial` în leg`tur` cu arsenalul
de sub capot`. Astfel, Coupe-ul echipat cu S tronic va
ob]ine o medie de 8,5 l/100 km parcur[i, în timp ce
versiunea Coupe va cere 8,6 l pentru aceea[i
distan]`. Fiind doar un TT RS mai puternic, Plus nu
renun]` la bunele obiceiuri ale ma[inii de baz`,
dispunând de trac]iunea integral` Quattro, de
suspensiile cu amortizoare magnetice, precum [i de
sistemul frânare dotat cu discuri perforate pentru
ro]ile frontale.
Dinamica noului Audi TT RS Plus nu ar fi atât de
evident` f`r` kit-ul exterior de senza]ie, care const` în
grila de aluminiu mat, oglinzile retrovizoare din fibr`
de carbon [i jantele de 19 inchi, cu design special.
Motorul a primit [i el o carcas` din fibr` de carbon,
iar în habitaclu, plusul de putere este sesizabil dato-

rit` inser]iilor din fibr` de carbon [i a noului mâner
pentru schimb`torul de viteze. Noul Audi TT RS Plus
va debuta la Salonul Auto Geneva 2012 [i va porni,
în Germania de la 60.650 euro pentru Coupe-ul cu
transmisie manual`.
C`t`lin MIHAI
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12 ANI DE „A FI“
AI CLUBULUI
TRABANTISTELOR
„A fi sau a nu fi” constituie replica celebr`
shakespearian` care a f`cut o istorie multisecular`
prin filosofia sa profund`, de la dimesiunile cele mai
semnificative ale existen]ei, pân` la detalii, în
aparen]` insignifiante, ale cotidianului. A[a s-a
întâmplat cu trabantistele bucure[tene, în urm` cu 12
ani, când au pus de-un club, unicat nu atât prin
noutate, cât mai ales prin „tr`snita idee” a celei mai
pasionate „trabantiste, adic` Cornelia Mihail. [i, iat`,
asocia]ia de club a trabantistelor înainteaz` în timp,
pentru „a fi”, ca s` revenim la sintagma celebrului
f`uritor de teatru, de cultur`, de spiritualitate
condensat` în modele de via]`, de psihologie pe
întregul mapamond.
Automobilul Trabant, creat în Germania a[a-zis
democrat`, când Zidul Berlinului mai reu[ea s`
despart` ideologii atât de diferite, a cuprins, într-o
vitez` nesperat`, multe ]`ri europene, atât ca mijloc
de transport auto, lesnicios, comod [i u[or de
între]inut, cât [i ca surs` spiritual` de glume, bancuri
[i vorbe de duh. Iar ulterior, când pia]a auto a fost
inundat` de automobile care nu mai l`sau în urm`
„norii e[apamentelor”, trabantul a devenit doar „o
nostalgie”. Mul]i au echipat caroseriile din carton
presat, capitonate îns` cu piele, cu motoare

performante adaptate artizanal la noile dimensiuni. Ce
mai, nu-i da trabantistului înfocat cât poate s` duc` …
În aceast` psihologie automobilistic`, demn` de
început de secol [i mileniu, apare Clubul Trabantistelor sub auspiciile Filialei ACR. Nu oriunde, ci
în Capitala „fandosit`” de veleitari pe toate fronturile,
ale modei, ale vedetismului, ale teribili[tilor etc.
Adulat, iar de unii contestat, Clubul Trabantistelor a
continuat s` men]in` flac`ra pasiunii pentru tradi]ie,
pentru istoria automobilismului în ]ara noastr`. Nu a
surprins pe nimeni c` reprezentantele Clubului
Trabantistelor din Capital` au fost prezente, în
Germania, la unul din evenimentele din ]ara de
ba[tin` a Trabantului, de rememorare a simbolurilor
pe care aceste „ma[ini populare” le-au propulsat întro epoc` nu demult încheiat`.
Ast`zi, trabantul este prezent în colec]ia automobilelor de epoc`. Iar, în ziua de 24 martie 2012 Clubul
Trabantistelor s-a desf`[urat în Capital`, în cadrul
unei competi]ii spectaculoase, cu startul în Parcul
Carol – Fântâna Grigore Cantacuzino – pe un traseu
spre Fântâna Miori]ei din B`neasa. Raliul a fost
consacrat împlinirii a 55 de ani de la ie[irea pe poarta
fabricii din Zwickau – Germania a primului automobil
„Trabant”.
În aceea[i zi, la festivitatea organizat` de Automobil Clubul Român, de la Alba Iulia, consacrat`
„Laurilor Pilotajului Auto 2011”,
pre[edinta Club Trabi Bucure[ti a
fost onorat` cu Placheta Omagial`,
atât pentru cele peste 50 de
competi]ii automobilistice tehnico –
aplicative la care a participat, în ]ar`
[i str`in`tate, în cei 12 ani de
existen]` atât de semnificativ`, cât
mai ales pentru performan]ele
dobândite în 2011 în competi]iile în
care Trabantul nu se las` înc` b`tut.
{erban CIURTIN
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S` nu ne îngrijor`m…
Anul de criz` economic` 2011 [i-a pus amprenta [i
pe industria auto, mai mult sau mai pu]in, iar aceasta
nu este o constatare numai pentru pia]a româneasc`
de profil, ci este o situa]ie general`, la nivel european,
cu multe ramifica]ii mondiale, pe celelalte continente.
Dac` ne referim strict la pia]a din România, trebuie
remarcat faptul c` volumul vânz`rilor de autoturisme
a înregistrat în 2011 un total de 94.624 buc`]i,
comparativ cu 106.328, cât s-a înregistrat în anul
anterior, dup` cum este consemnat în statistica
Asocia]iei Produc`torilor [i Importatorilor de Automobile (APIA). A[adar, o sc`dere medie cu 11%, iar
întrebarea este dac` acest lucru ar trebui s` ne
îngrijoreze.
P`rerea mea este ca nu [i voi explica imediat...
Dintre cele aproape de 95 de mii de autoturisme
livrate anul trecut, 28.337 sunt din produc]ia interna
(în spe]` - modele Dacia) [i diferen]a este format` din
ma[ini importate. Iar produc]ia noastr` auto s-a dus,
practic, la export. Concret, România a produs anul
trecut 310.243 de modele Dacia, dintre care peste
282.000 au fost exportate, ceea ce înseamn` - [i aici
încep cifrele care pe mine nu m` mai sperie, ba chiar
încep s` m` lini[teasc` – numai cu vreo 7.660 de
buc`]i mai pu]in decât în 2010 (adic`, -2,6%, ceea ce
eu cred c` nu este mult). Subliniez faptul c` Duster
este principalul model care a adus firmei Dacia cifre
pozitive la exporturi [i a atenuat din pierderea
înregistrat`...
Pe total, produc]ia autohton` de automobile de
anul trecut a fost cu 4,1% mai mic` în compara]ie cu
anul anterior, ceea ce iar nu mi se pare un rezultat
prea r`u pentru un an relativ prost pentru Europa. C`
ma[inile s-au vândut în ]ar` sau în lume, conteaz`
mai pu]in, important este c` nu s-au produs pe stoc!...
Iar dac` însum`m tot ceea ce a însemnat – pentru
România - pia]a livr`rilor de automobile, anul trecut,
ajungem la un total de 376.815 buc`]i (livr`ri
autohtone interne [i la export, plus livr`ri importuri),
adic` doar cu vreo 19.300 de ma[ini sub nivelul din

2010 (-4,89%). Nici aceasta nu este o cifr` care s`
m` sperie, cu privire la viitorul pie]ei auto de la noi...
Iar ca argumente suplimentare privind optimismul
meu, sunt cifrele care arat` vânz`rile de anul trecut,
repartizate pe modele auto.
În statistica APIA sunt cuprinse 41 de m`rci auto,
fiecare dintre acestea având mai multe modele. Ei,
bine, dintre cele 41 de m`rci, nu mai pu]in de 18
(adic`, 43,9%) au înregistrat vânz`ri mai mari în 2011
fa]` de anul anterior! [i nu sunt orice fel de m`rci...
Pe lâng` ma[inile devenite deja „uzuale” pe pia]a
româneasc` (precum: Volkswagen, Skoda, Nissan,
Kia sau Toyota, care au cre[teri ale vânz`rilor
cuprinse între 2,24% [i 64,5%), au sporit [i vânz`rile
pe segmentul ma[inilor de lux! Asta înseamn` c` a
fost „criz`” în 2011? Ei, a[!...
Ce criz` economic` s` fie, cât` vreme s-au vândut
anul trecut, fa]` de 2010, mai multe ma[ini Lancia
(+250%), Alfa Romeo (+145%), Maserati (+100%),
Lexus (+79,31%), BMW (+28,84%), Mercedes Benz

(+28,56%), Volvo (+27,27%) sau Audi (+21,67%)?
A[adar, luxul se vinde [i în perioadele de criz`! În
acest context, oare mai conteaz` atât de mult faptul
c` vânz`rile Dacia pe pia]a intern` au sc`zut cu
17,63%? Poate conteaz` pentru Uzinele Dacia, dar
nu [i pentru pia]a auto româneasc`, în ansamblul
s`u...
P`rerea mea este [i c` banii încasa]i în plus de
c`tre reprezentan]ele din ]ara noastr` ale acestor
ma[ini au compensat în bun` m`sur` pierderile
suferite de alte modele, a[a c` – pe total – nu cred c`
st`m prea r`u!
Vede]i de ce ziceam eu c` sunt optimist cu privire
la viitorul pie]ei auto din România?...
Daniel NEGU}
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