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

P r i m u l  n u m ` r  P r i m u l  n u m ` r  
-  f e b r u a r i e  1 9 6 9  --  f e b r u a r i e  1 9 6 9  -
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iua de 2 martie 2010 a fost înscris` în
analele istoriei ca o dat` cu valoare em -
ble matic`. Este ziua în care Adunarea
General` a Organiza]iei Na]iunilor Unite a
adoptat Re zolu]ia „Decadei Siguran]ei
Rutiere 2011 – 2020”, la nivel planetar.
Este pentru prima dat`, în istoria cir -
cula]iei cu automobilul, când se lanseaz`
un program de anvergur` mondial`, în
dimensiunea unui deceniu. Este timpul [i
locul s` spunem, [i în acest cadru, c`
ideea excep]ional` se datoreaz` Pre -
[edintelui Fede ra]iei Interna]ionale a
Automobilului, Domnul Jean Todt, care, la
nici o lun` de zile de la alegerea sa în
aceast` demnitate, a formulat [i lansat
conceptul „Decadei Mondiale a Sigu ran]ei
Rutiere 2011 - 2020”, care a fost însu[it
de Organiza]ia Na]iunilor Unite, prin Re -
zolu]ia Adun`rii sale Generale din 2
martie 2010, având ca ]int` reducerea cu
50% a persoanelor decedate în orizontul
actualului deceniu.

De ce acum, ideea istoric` a lans`rii
Decadei Mondiale? Pentru c` pe arterele
de circula]ie rutier` de pe mapamond s-a
ajuns la cifra record de peste 1 miliard de
automobile, cu toate consecin]ele asupra
omului modern la începutul mileniului trei.
Pentru c`, potrivit da telor Organiza]iei
Mondiale a S`n`t`]ii, siguran ]a rutier`
str`bate o perioad` de criz` plane tar`,
pl`tit` cu o medie multianual` de 1,3 mi li -
oane de mor]i [i de alte 50 de milioane de
per soane grav accidentate pe [osea, iar

predic]iile pentru 2020 ridic` consecin]ele
dramelor din accidente rutiere la 1,9
milioane decese anual (adic` locul trei în
cazuistica mortalit`]ii în lume) dac` nu se
intervine energic la nivelul tuturor statelor
lumii. Iar costurile economice globale
determinate de accidentele rutiere se
ridic` la 500 miliarde dolari SUA. 

Se poate spune c` Pre[edintele FIA,
domnul Jean Todt, ca mare personalitate
în mediul mondial al constructorilor de
automobile [i al competi]i i lor automo -
bilistice din FIA, a debutat ca artizanul
„Decadei Mondiale a Siguran]ei Rutiere
2011 - 2020” adoptat` de Organiza]ia
Na]iunilor Unite. {i nu gre[im afirmând c`,
prin anvergura Rezolu]iei, având în
vedere imen se le consecin]e planetare,
sociale [i economice, „DREPTUL LA„DREPTUL LA
SIGURAN}A RUTIER~”SIGURAN}A RUTIER~”, concept lansat
de Pre[edintele FIA, Domnul Jean Todt,
poate fi încorporat ca un principiu
fundamental al legalit`]ii [i justi]iei so -
ciale.

Este locul s` relev`m, totodat`, faptul
c` Automobil Clubul Român, ca una din
cele mai importante organiza]ii ale So -
ciet`]ii Civile, a rezonat în mod special la
Rezolu]ia ONU din 2 martie 2010, prin
organizarea, la 5 aprilie 2010, a Sim -
pozionului Na]ional „Deceniul Mondial al
Siguran]ei Rutiere 2011 - 2020”, cu o
presti gi oas` participare na]ional`. De
asemenea, în luna mai 2011, cu prilejul
particip`rii Pre[edin telui FIA, la
ini]iativa ACR, la lansarea oficial` în

ZZ
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România a „Decadei Mondiale a
Siguran]ei Rutiere 2011 - 2020”,

domnia Sa, împreun` cu „Ambasadorul
Global al Siguran]ei Rutiere”, acreditat la
ONU, doamna Michelle Yeoh, au t`iat
panglica inaugural` a unei noi flote ACR
de 15 auto-platforme, marca Iveco DAILY,
dotate cu echipamente de ultim` gene -
ra]ie, în completarea celei existente,
destinate asis ten ]ei rutiere pentru membrii
ACR [i ai cluburilor partenere FIA. Cu
prilejul lans`rii în România, la 11 mai
2011, concomitent cu lansarea în toate
statele lumii, a Decadei Mondiale, Auto -
mobil Clubul Român avea deja „motoa -
rele” unui complex de ac]iuni turate la
maximum. Este relevant inclusiv faptul c`
în prezent Automobil Clubul Român [i
Funda]ia FIA deruleaz` în unit`]ile de
înv`]`mânt, prin înfiin]area de laboratoare
[colare de educa]ie rutier`, dotate cu
logistic` didactic` de ultim` genera]ie,
Campania na]ional` „O SECUND~ PEN -

TRU VIA}A TA”, în scopul form`rii unui
comportament preventiv pe arte rele de
circula]ie.

Implementarea în ]ara noastr`, îm -
preun` cu principalii factori cu respon -
sabilit`]i în domeniul reducerii num`rului
accidentelor rutiere, a o biec tivelor De -
cadei Mondiale, inclusiv prin adop tarea
noului Cod Rutier a avut consecin]e po -
zitive. Datele statistice ale accidentologiei
rutiere relev` faptul c`, în ultimii trei ani,
Ro mânia a înregistrat o tendin]` descen -
dent` a nu m`rului de decese în acci -
dentele rutiere, sc`derile fiind de 15%,
sub nivelul mediu înregistrat în Uniunea
European`. }inta princi pal` a ac]iunilor
viitoare în acest domeniu este realizarea
obiectivelor Decadei Mondiale 2011 –
2020.

Constant in  NICULESCU, Constant in  NICULESCU, 
Pre[edinte le  Pre[edinte le  

Automobi l  C lubulu i  RomânAutomobi l  C lubulu i  Român

11 Mai  2011 -  lansarea 11 Mai  2011 -  lansarea „„ Decadei  Mondia le  Decadei  Mondia le  
a Siguran]e i  Rut iere 2011-2020” ,  Bucure[t ia  S iguran]e i  Rut iere 2011-2020” ,  Bucure[t i

Ü
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Pre[edintele Jean Todt reprezint` o perso -
nalitate marcant`, atât în imperiul mondial al
constructorilor de automobile, cât [i în imperiul
competi]iilor automobilistice din FIA. 

S-a n`s cut la 26 februarie 1946, la Pierrefort,
Fran]a. La numai 20 de ani, domnul Jean Todt
a pro movat în elita mondial` a pilo]ilor de ra -
liuri, iar începând cu 1982 a de]inut func]ie de
Direc tor al Echipei de Raliuri Peugeot. 

De asemenea, un num`r im por tant de ani a
activat în sistemul competi ]ional al Formulei 1,

de]inând inclusiv func]ia de Director General [i
Pre[edinte al Scuderiei Ferrari. 

În anul 2002 domnia sa a fost numit „CO -
MANDITORE DELA REPUBLICA ITA LIA NA”; în
2004 a primit „TITLUL ONORIFIC ÎN INGI NE -
RIE DE LA UNIVERSITATEA DIN FLO REN}A”;
în 2006 i s-a conferit Titlul de CAVA LER AL
MALAIEZIEI DATO SIERIS; în 2007 a fost ridi -
cat la rangul de „MARE OFI}ER AL LEGI UNII
DE ONOARE” din Fran]a. 

În 2009 a fost ales ca Pre[e dinte al FIA. 

INTERVIU INTERVIU 
CU PRE{EDINTELE CU PRE{EDINTELE 

FEDERA}IEI  INTERNA}IONALE FEDERA}IEI  INTERNA}IONALE 
A AUTOMOBILULUI ,  A AUTOMOBILULUI ,  
DOMNUL JEAN TODTDOMNUL JEAN TODT

ACR interna]ional

Ü

În  exc lus iv i ta te  pentru Revis ta  „Autotur ism”În exc lus iv i ta te  pentru Revis ta  „Autotur ism”
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ACR interna]ional

La numai un an de la preluarea pre [e -
din ]iei FIA, domnul Jean Todt, l-a invi ta]ia

Pre[e din te lui ACR, a onorat cu prezen]a
lansarea oficial` din România a Deceniului
Mon dial al Siguran]ei Rutiere 2011–2020, în -
scriind a treia vizit` la ACR a unui Pre[edinte
al FIA (1994, 2004 [i respectiv 2011). 

Cu prilejul vizitei la ACR [i în România,
domnului Jean Todt i s-a conferit înaltul titlu de
„MEM BRU DE ONOARE AL ACR” [i „INSIGNA
DE AUR A ACR”, ca un omagiu adus perso -
nalit`]i i sale, [i ca promotor al „Decadei
Mondiale a Siguran]ei Rutiere 2011 - 2020”. 

Prezen]a Pre[edintelui FIA la ACR [i în
România a fost încununat` de convorbirile

avute la Parla men tul României cu Valeriu
Zgonea, actualul pre [edinte al Camerei De pu -
ta]ilor, [i cu Victor Ponta, actualul Prim Mi -
nistru al României, pe problematica sigu ran]ei
rutiere în ]ara noastr`. 

În cadrul vizitei la ACR, Pre[edintele FIA a
fost înso]it de „Am basadorul Global al Sigu -
ran]ei Rutiere” acre ditat la Organiza]ia Na -
 ]iunilor Unite, doamna Michelle Yeoh.

Cu prilejul anivers`rii zilei de na[tere, dl.
Jean Todt a acordat un interviu in exclusivitate
pentru Revista „AUTOTURISM“ .

Ü

Ü
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RREDACEDAC }}IAIA :: Domnule Pre[edinte, am dori
s` ne prezenta]i, în câteva cuvinte, FIA
la sfâr[itul a mai mult de 3 ani din
man datul dum nea voastr` (realiz`ri,
succese [i per spec tive etc.). Ce este
FIA ast`zi?

JEAN TODT: FIA este o organiza]ie modern`,
deschis` [i transparent`. Ultimii 3 ani la FIA au fost
foarte diversifica]i [i extrem de ocupa]i. Unele dintre
priorit`]ile mele au fost s` m` întâlnesc cu membrii
no[tri din toat` lumea, revizuirea structurii mana -
geriale a FIA [i Statutul s`u, precum [i acordarea
de sprijin pilonilor sport [i mobilitate prin
modificarea structurilor existente [i implementarea
unora noi.

Familia FIA cuprinde toat` lumea [i are circa 250
de organiza]ii membre. S` cuno[ti cluburile era
esen]ial pentru un Pre[edinte nou venit, [i acum
în]eleg mai profund oportunit`]ile [i provoc`rile cu
care se confrunt` membrii no[tri [i, desigur, cum îi
putem ajuta mai bine.

The FIA is a modern, open and transparent organisation.
The past three years at the FIA have been varied and

extremely busy. Some of my main priorities have been
meeting with our members around the world, reviewing the

FIA’s internal management structure and its statutes and
providing support to the sport and mobility arms of the

Federation via the modification of existing structures and
the implementation of new ones.

The FIA family stretches around the world and has about
250 member organisations. Getting to know the clubs was

essential as an incumbent President, and now I have a
much improved and deeper understanding of the

opportunities and challenges our members face, and of

course how we can best assist them.

RREDACEDAC}}IAIA:: Sunte]i ini]iatorul „Decadei de
Ac]iune pentru Siguran]a Rutier` 2011
– 2020” [i, analizând activit`]ile inter -
na ]ionale desf`[urate în aceast` cam -
panie, vede]i rezultate remarcabile în
vedere atingerii scopului ini]ial?

De la lansarea ONU în 2011, campania de sigu -
ran]` rutier` a câ[tigat constant loc pe agenda
interna]ional`. O parte din recunoa[terea tot mai
mare de care se bucur` este datorat` eforturilor
FIA de a-[i utiliza pozi]ia sa ca organism ce
guverneaz` sportul auto [i vocea cluburilor de
mobilitate din toat` lumea. Prin re]eaua noastr`
de membri Federa]ia a lansat campania „Ac]iunea
FIA pentru Siguran]` Rutier`” în data de 11 mai
2011, cu scopul de a sus]ine Decada de Ac]iune
ONU prin evenimente [i activit`]i specifice.
Campania noastr` a fost însu[it` de vedete

ACR interviu

Ü
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din sportul auto, precum [i de lideri politici [i
formatori de opinie din multe ]`ri.

Sunt optimist asupra posibilit`]ilor viitoare [i
continui s` folosesc uria[ul sprijin pe care l-am primit
ca [i ocazie pentru a promova la nivel global
siguran]a rutier`.

Since the United Nations’ launch in 2011, the campaign
for road safety has steadily gained pace on the international

agenda. Some of this increased awareness is in part due
to the FIA’s efforts to utilise its position as the governing

body of motorsport, and the voice of mobility clubs around
the world. It was via our network of members that the

Federation launched the FIA Action for Road Safety
campaign on May 11th 2011, aimed at bolstering the UN
Decade of Action via targeted events and activities. Our
campaign has been widely embraced by stars of motor
sport as well as political leaders and opinion formers in

many countries.
I am optimistic about the possibilities for the future and I

continue to use the tremendous support we have received
as momentum in pushing the road safety agenda forward

on a global scale.

RREDACEDAC}}IAIA:: A trecut mai mult de un an de
la vizita dvs. în România [i am dori s`
afl`m care au fost impresiile dvs. [i dac`
acestea persist` în memoria dvs.?

România este o ]ar` vibrant` [i dinamic`, cu un
uria[ poten]ial de cre[tere [i extindere. Am fost cu
adev`rat mi[cat de cum am fost primit [i de c`ldura
românilor pe timpul vizitei mele. Mai ales m-am
bucurat s` m` întâlnesc cu membrii ACR [i s` aflu
despre activit`]ile de siguran]` rutier` desf`[urate în
]ar`. Apreciez ACR-ul [i lunga sa istorie de acti vit`]i
de siguran]` rutier`, care au fost recunoscute prin
premii precum Premiul de Excelen]` în Siguran]a
Rutier` din anul 2007, acordat de c`tre Comisia
European`. A[ dori s` v`d Guvernul României
devenind mai implicat în siguran]a rutier` [i
transformând-o într-o prioritate, mai ales în ceea ce

prive[te pre]ul combustibilului [i dezvoltarea autos -
tr`zilor.

Romania is vibrant and dynamic country with
tremendous potential for growth and expansion. I was

truly touched by the welcome and warmth of the
Romanian people during my visit. In particular I enjoyed
meeting with members of the ACR and finding out about

the road safety activities carried out in the country.  
I commend the ACR and its long history of road safety

activities, which have been recognised with awards such
as the Excellence in Road Safety Award 2007, granted by

the European Commission. I would like to see the
Romanian government becoming more involved in road

safety and making it more of a priority issue going forward
in particular addressing fuel prices and motorway

development.

RREDACEDAC}}IAIA:: ACR este, la cei 109 ani ai s`i,
un mem bru activ al FIA [i crede FIA c`
ACR este un club modern?

A[ dori în primul rând s` felicit ACR pentru cei 109
ani ai s`i de excelen]`. ACR este în întregime un club
modern [i oricine poate observa asta din lunga sa
list` de activit`]i [i servicii pe care ACR le furnizeaz`
membrilor s`i.

Furnizarea de servicii membrilor, cum ar fi
asisten]a tehnic` [i inspec]iile, [coala de [oferi [i
consultan]a privind protec]ia consumatorilor arat` c`
automobili[tii români sunt asigura]i, informa]i [i mai
puternici. Aceste servicii, coroborate cu atelierele
lucrative la nivel na]ional, precum [i pasul progresiv
f`cut de ACR pentru a organiza primul simpozion
na]ional asupra accidentelor rutiere stabilesc pozi]ia
clubului ca un membru modern [i reformator al fa -
miliei FIA.

Firstly I would like to congratulate the ACR on 109
years of excellence. The ACR is a thoroughly modern

club and to see this one has only to look at the variety
of activities and services the ACR provides to its

members.
Offering members services such as technical

assistance and inspections, driving schools and
consumer protection advice means that Romanian

motorists remain reassured, informed and empowered.
These offerings, combined with the road safety

workshops carried out nationwide, and the
progressive steps taken by the ACR to organise

Ü

Ü

ACR interviu
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the first national symposium on road accidents
galvanises the club’s position as a truly modern

and forward thinking member of the FIA family.

RR E D A CE D A C }}I AI A :: Românii au v`zut-o pe
frumoasa actri]` Michelle Yeoh în
filmele sale [i unii dintre noi au avut
pl`cerea de a o vedea în România,
când v-a înso]it ca Amba sador Global
al Siguran]ei Rutiere. Tr`i]i o fru -
moas` poveste de via]` cu aceast`
mare actri]`; ar fi o indiscre]ie din
par tea noastr` s` v` rug`m s` ne
dezv`lui]i unele detalii ale acestei
frumoase re la]ii?

Partenera mea [i eu împ`rt`[im nu numai via]a,
dar [i multe scopuri comune. Michelle [i eu avem
aceea[i pasiune pentru siguran]a rutier` [i lucr`m
împreun` cât de mult posibil pentru a atrage
aten]ia asupra acestui aspect global. Într-adev`r,
Michelle este extrem de dedicat` acestei cauze [i a
devenit Ambasador Global pentru Siguran]a
Rutier` pentru a a[eza în lumina reflectoarelor
importan]a prevenirii deceselor rutiere. Ea lucreaz`
neîncetat împreun` cu FIA [i Funda]ia FIA pentru a
atrage aten]ia asupra utiliz`rii în siguran]` a

drumurilor. Suntem uni]i în credin]a noastr` c`
decesele rutiere pot fi prevenite [i sunt încântat s`
o am pe Michelle al`turi, ca un partener curajos
pentru rezolvarea problemei sigu ran]ei rutiere
globale.

My partner and I not only share our lives together but
also many common goals. Michelle and I are very

passionate about road safety and work together as much
as possible to bring attention to this global issue. Indeed

Michelle is extremely dedicated to this cause and
became a Global Ambassador for Road Safety to shine

the spotlight on the importance of preventing road
deaths. She works tirelessly with the FIA and FIA

Foundation to raise awareness of safe road use. We are

united in our belief that road deaths are preventable and
I am delighted to have Michelle at my side, as a

courageous partner in tackling the global road safety

problem.

RREDACEDAC}}IAIA:: Anul acesta au loc noi alegeri
pentru structurile de conducere ale FIA.
Ve]i candida din nou? Dac` da, am dori,
dac` este posibil, s` ne dezv`lui]i
planurile dvs. pentru acest nou mandat.

Ultimii trei ani mi-au d`ruit multe provoc`ri [i multe
recompense. Dup` ce am lucrat mul]i ani în domeniul
foarte concuren]ial al sportului auto, eram ner`bd`tor
s`-mi aduc priceperea [i cuno[tin]ele în FIA, ca
Pre[edinte. [tiu c` mai sunt multe de realizat [i sunt
hot`rât s` fiu în continuare implicat.

The last three years have provided me with huge
challenges and rewards.After working for so many years in the
competitive motorsport sector I was anxious to put the
knowledge and skills I acquired into the FIA in the role of
President.I know there is still a lot to be achieved and I am
determined to be part of this.

RREDACEDAC}}IAIA:: Cunoscând faptul c` ACR a
fost membru al Consiliului Mondial
pentru Mobilitate Automobilistic` [i
Turism din FIA în perioada 1993 – 2005,
ar putea ACR s` spere a fi ales într-una
din structurile ma nageriale ale FIA?

Cred c` ACR are un poten]ial uria[ [i este foarte
respectat în re]eaua FIA. Cei 109 ani de experien]` ai
clubului [i aspectul modern pot oferi opinii [i ex per -
tiz` care ar putea fi luate cu t`rie în considerare la
viitoarele structuri de management.

I believe that the ACR has tremendous potential and is
highly respected throughout the FIA networks. The club’s

109 years of experience and modern outlook would provide
opinions and expertise that would be strongly considered

with regards to any upcoming management structures.

RREDACEDAC}}IAIA:: În final, dle. Pre[edinte, am
dori s` ne spu  ne]i câteva cuvinte
pentru membrii ACR. Ü

Ü

ACR interviu
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10 REGULI 10 REGULI 
DE AUR FIADE AUR FIA

n Port centura de siguran]`. To]i pasa -
gerii se afl` în responsabilitatea mea.

n Respect regulile de circula]ie. Regulile
exist` pentru a ne proteja pe to]i.

n Respect limita de vitez`. Ma[ina mea
este fabricat` din metal, pe când pietonii [i copiii
nu sunt.

n Verific anvelopele automobilului: atât
uzura cât [i presiunea, inclusiv a ro]ii de rezerv`.

n Nu conduc. Când sunt sub influen]a b`u -
turilor alcoolice sau a drogurilor, sunt un pericol
pe [osea.

n Îmi protejez copiii. Îi ]in în siguran]` în
scaunele speciale pentru copii.

n Acord o aten]ie deosebit` condu su -
lui. Condusul în timp ce vorbesc la telefon sau
scriu mesaje m` face s` fiu periculos pentru al]i
participan]i la trafic.

n Nu mai conduc când sunt obosit.
Ajung mai bine mai târziu la destina]ie decât sa
nu mai ajung deloc.

n Port o casca de protec]ie. Motocicletele
sau bicicletele nu îmi pot proteja capul.

n Fii politicos [i atent. Respect` to]i
participan]ii la trafic.

Cred c` este important ca membrii ACR s`
în]eleag` c` siguran]a rutier` afecteaz` to]i

utilizatorii drumurilor. Noi to]i putem face pa[i simpli
de fiecare dat` când utiliz`m autovehiculele pentru a
ne asigura c` suntem [oferi mai buni [i mai siguri.
Îndemn to]i membrii ACR s` urmeze „Regulile de Aur
pentru Automobilism mai Sigur” ale campaniei
„Ac]iunea FIA pentru Siguran]a Rutier`”. Cred c`
lucrând împreun` putem salva vie]i [i preveni r`niri
pe drumurile din România [i în toat` lumea.

I think that it is important that ACR members understand
that road safety affects all road users. We can all take simple

steps each time we use our vehicles to ensure that we are
safer and better drivers. I urge all ACR members to follow

the FIA Action for Road Safety’s Golden Rules for Safer
Motoring. I believe that by working together we can save

lives and prevent injuries on roads in Romania and around
the world.

In terv iu  rea l izat  de dr .  I l ie  GABRAInterv iu  rea l izat  de dr .  I l ie  GABRA
Director  a l  Revis te i  “Autotur ism”Director  a l  Revis te i  “Autotur ism”

Ü
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Via]a demonstreaz` c` reluarea unor tradi]ii
în sistemul valorilor de cultur` [i civiliza]ie, este
întotdeauna benefic`. Dac` ne referim, în acest
sens, la Automobil Clubul Român, ca organi -
za]ie a Societ`]ii Civile, putem argumenta
adev`rul enun]at mai sus prin numeroase
exemple. Recurgem la un exemplu elocvent de
dat` recent`.

În zilele de 20 – 22 februarie 2013, a avut loc,
la Sofia, la invita]ia clubului automobilistic
bulgar, o Reuniune interna]ional` a cluburilor [i
federa]iilor automobilistice din zona balcanic`.
Re prezentan]ii Turciei [i Bulgariei au propus
reluarea, dup` o perioad` de întrerupere, a
Campionatului Balcanic de Raliuri. Propunerea

a fost salutat` de Automobil Clubul Român [i de
reprezentan]ii celorlalte cluburi participante,
urmând ca în perioada imediat urm`toare s` fie
întocmit Regulamentul Competi]iei. Men]ion`m
c` Raliul Balcanic s-a desf`[urat, începând cu
1965, în edi]ii anuale, pilo]ii români ob]inând, la
multe competi]ii locuri pe podiumul celor mai
bune victorii.

Conferin]a recent` de la Sofia nu poate fi
circumscris` ideii de premier`. În deceniul
[apte a fost dat „startul” primei Conferin]e a
Cluburilor Automobilistice Balcanice. Aceast`
ac]iune interna]ional` a fost anticipat` de
semnarea de c`tre ACR a Acordului cu
Uniunea Automobili[tilor Bulgari privind

Reuniunea cluburilor
automobilistice balcanice -

2013 [i semnifica]iile ei

Imagine de la  Confer in ]a  Clubur i lor  Automobi l is t ice d in  anul  1985Imagine de la  Confer in ]a  Clubur i lor  Automobi l is t ice d in  anul  1985

Ü
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acordarea de servicii reciproce pentru
turi[tii [i sportivii competi]iilor din Raliul

Balcanic [i a Acordului privind promovarea
„Scrisorii de Credit”. Conferin]e ale Cluburilor
Balcanice au fost organizate, în anii urm`tori, la
Salonic, la Atena, la Istambul, la Sofia etc. |n
anul 2007, aniversarea a cinci decenii de
existen]` a Uniunii Automobili[tilor Bulgari,

Conferin]a Cluburilor Balcanice a fost onorat`,
inclusiv, de reprezentan]ii unor cluburi auto din
Europa.

În acest context doresc s` fac [i o remarc` de
excep]ie: anume c` „Balcanii” denumesc, în
accep]iunea istoric` [i geografic`, o regiune de
aproximativ 550.000 km2 [i o popula]ie de 53
milioane de locuitori, c` numele regiunii provine
de la Mun]ii Balcani, care încep din r`s`ritul
Serbiei, traverseaz` centrul Bulgariei, [i sunt
încon jura]i de Marea Adriatic`, Marea Ionic`,
Marea Egee, Marea Marmara [i Marea Neagr`.
Dun`rea, al doilea fluviu ca lungime din Europa
(dup` Volga), formeaz` grani]a natural` între
Bulgaria, Serbia [i România. Ast`zi, dat fiind
conota]iile istorice [i geopolitice, mul]i prefer`
s` foloseasc` termenul de Europa de Sud-Est.
Dup` cum cunoa[tem, cultura român` con]ine
multe elemente balcanice, care î[i pun pecetea
pe rela]iile de prietenie [i bun` cooperare ale
României cu celelalte ]`ri balcanice.

Georgiana MOGA
Corespondent de club pentru FIA

Ü

Echipajul E. IONESCU CRISTEA - Echipajul E. IONESCU CRISTEA - 
P. VEZEANU, laurea]i ai multor edi]iiP. VEZEANU, laurea]i ai multor edi]ii
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PROFESORII 
CARE POT DEVENI {I COPII

Parafrazându-l pe Salvator Dali, marele pictor grafi -
cian [i eseist spaniol, care spunea, atât de plastic, c`
dac` vrei s` pictezi un pom trebuie s` devii pu]in
pom, am putea [i noi, ast`zi, s` afirm`m, c` dac`
vrem s` pl`m`dim con[tiin]a copiilor trebuie s` de -
venim pu]in copii. Acesta este [i principiul meto do -
logic al educa]iei rutiere: dasc`lii care î[i propun s-o
fac`, trebuie s` se „înal]e” la vârsta copiilor; s` se
joace împreun` cu copiii pentru a le sedimenta
comportamente care s` slujeasc` la salvarea vie]ii pe
[osea. Tocmai aceast` premis` s-a avut în vedere în
elaborarea CAIETULUI METO DOLOGIC pus la
dispozi]ia tuturor cadrelor didactice care vor sa sen -
sul major al Laboratorului [colar de Educa]ie Rutier`,
ca form` op]ional`, facultativ`, de atragere a copiilor
la activit`]ile ce se vor desf`[ura. Aceast` concep]ie
a fost avut` în vedere în construc]ia setului de [ase
panouri – paradigm`, cu care vor fi mobilate toate la -
boratoarele [colare de educa]ie rutier`, ca [i celelalte
materiale utilizate în activit`]ile polivalente de educa -
]ie rutier`, puse la dispozi]ie de ACR în acest sens.

LLAABBOORRAATTOORRUULL  {{CCOOLLAARR  
DDEE  EEDDUUCCAA}}IIEE  RRUUTTIIEERR~~  
““OO  SSEECCUUNNDD~~  PPEENNTTRRUU

VVIIAA}}AA  TTAA””

rutier`educa] ie

Automobil Clubul Român, împreun` cu Funda]ia FIA, au lansat în România o
ampl` campanie în rândul elevilor de la ciclul gimnazial, în anul [colar
demarat în septembrie 2012, având ca ]int` formarea [i dezvoltarea unui
comportament preventiv pe arterele de circula]ie din ]ara noastr`. Prezint` un
interes aparte faptul c` acest amplu demers educativ, la scar` na]ional`, pune
în primul rând accentul pe resorturile psihologice ale noului tip de educa]ie,
datorat civiliza]iei automobilului, intitulat` sugestiv, EDUCA]IE RUTIER` într-un
concept transdisciplinar. Într-o viziune curricular` novatoare, sunt, am putea
afirma, „topite ca într-un creuzet al alchimiei educa]ionale”, di men siunea
civic` pentru p`trunderea sensurilor adânci ale legisla]iei rutiere, ca [i di -
mensiunea ludic`, de joc secund, proprie copiilor la vârsta marilor acumul`ri
de cultur` [i civiliza]ie.
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Este, tot atât de semnificativ, în ceea ce
prive[te conceptul formativ-educa]ional elaborat

de Automobil Clubul Român [i Funda]ia FIA pentru
programul laboratoarelor [colare, efortul financiar
f`cut pân` în prezent pentru dotarea acestora cu
echipamente de ultim` genera]ie, specifice scopurilor
nobile propuse:

u Laptopuri cu licen]` Microsoft Windows 7
u Videoproiectoare
u Ecrane de proiec]ie cu trepied
O noutate demn` de relevat, tot în ceea ce prive[te

conceptul transdisciplinar al educa]iei rutiere, const`
în punerea în func]iune a „Laboratorului Mobil de
Educa]ie Rutier`”, cu acela[i moto „O SECUND`
PENTRU VIA}A TA”, care are valoarea comple men -
tarit`]ii. Acesta va fi pus la dispozi]ia Laboratoarelor
[colare de Educa]ie Rutier`, pentru a se deplasa la
alte unit`]i [colare din zon`, în pie]e publice, cartiere,
gr`dini]e etc., slujind acela[i scop nobil. Laboratorul
Mobil este dotat, la rândul s`u, cu acela[i set de [ase
panouri cu tematic` rutier` existente la laboratoarele
[colare de educa]ie rutier`. „Programul minimal” al
acestuia este semnificativ pentru destina]ia [i func]ia
sa educa]ional`.

 

AUDIEN}~ MARE 
LA LABORATOARELE 
DE EDUCA}IE RUTIER~

{COALA GIMNAZIAL~ NR. 1, 
BALOTE{TI

Destinul a f`cut ca aceast` unitate de înv`]`mânt
s` vie]uiasc` la 100 de metri distan]` de cea mai
circulat` arter` de circula]ie din România, cu o
medie de peste 30.000 de autovehicule pe zi,

Program minimal :

n Promovarea noului concept de conduit`
rutier` în rândul conduc`torilor auto [i
celorlal]i participan]i la traficul rutier;

n Deplas`ri [i ac]iuni specifice la unit`]i
[colare din mediul urban [i rural, îndeosebi la
cele situate pe [oselele cu circula]ie intens`;

n Ac]iuni în unele cartiere, pie]e publice,
parcuri intens populate, vizând cre[terea
responsabilit`]ii p`rin]ilor în educarea rutier`
a copiilor [i prevenirea accidentelor de cir -
cula]ie;

n Împreun` cu unele posturi de radio [i
televiziune, se vor organiza emisiuni – în gr` -
dini]e, [coli, parcuri – pe teme de circula]ie
pe drumurile publice [i pentru deprinderea
unei conduite rutiere preventive;

n Formarea [i dezvoltarea unei culturi
optime în rândul copiilor privind modernizarea
echipamentelor de siguran]` rutier`, de sal -
vare a vie]ii persoanelor accidentate;

n Sprijin logistic unit`]ilor [colare în or -
ga nizarea concursurilor de biciclete, ciclo -
turismului, expedi]iilor pe role etc.

n Organizarea de concursuri, în unit`]ile
[colare, de poezii, povestiri, desene, de
ghicitori pe teme de circula]ie  pe drumurile
publice;

n Organizarea de întâlniri ale copiilor cu
personalit`]i din sportul cu motor, lucr`tori ai
Poli]iei Rutiere, ziari[ti ai presei de profil
automobilistic, în cadrul laboratoarelor
[colare de educa]ie rutier` ;

n Realizarea de sondaje de opinie în
rândul tineretului [colar [i al conduc`torilor
auto privind perfec]ionarea activit`]i i de
educa]ie rutier`.

Ü

Ü
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care constituie, pe aliniamentul Bucure[ti – Ploie[ti,
tot atâtea posibile provoc`ri pentru localnicii zonei.
Au fost tr`ite chiar [i unele drame, de-a lungul tim -
pului, în sânul comunit`]ii, ca un obol pl`tit civiliza]iei
automobilului, care a imprimat o mai mare libertate
de mi[care, concomitent cu „reversul medaliei”.

Ideea Laboratorului [colar de Educa]ie Rutier` de
la [coala Gimnazial` Balote[ti a fost primit` cu mult
entuziasm de directorul acesteia, Prof. Maria T`nas`,
iar corpul profesoral, poate printre cei mai deschi[i
dasc`li din jude]ul Ilfov fa]` de preg`tirea pentru via]`
a elevilor Balote[tilor, au salutat plenar ini]iativa
Inspectoratului [colar Jude]ean [i Poli]iei Rutiere
jude]ene de implementare a Campaniei ACR [i
Funda]iei FIA în aceast` unitate de înv`]`mânt.
Mobilarea laboratorului, primirea dona]iei din partea
ACR [i Funda]iei FIA [i lansarea, printr-o lec]ie
deschis` sus]inut` de coordonatorul Laboratorului,
Înv. Ioana Lisnic, o împ`timit` în problematica
educa]iei rutiere, au devenit o cauz` comun` a
întregului colectiv [colar (profesori, înv`]`tori, elevi
etc.) [i, deopotriv`, o „emo]ie” colectiv`.

{COALA GIMNAZIAL~ NR. 11, 
BUZ~U, 

[i „antecedentele” lans`rii 
Laboratorului [colar

Ne aflam în luna septembrie 2012 la Buz`u, mai
precis la 24 septembrie, când în Pia]a Central` a
municipiului erau „încinse” spiritele câtorva sute de
elevi, mai ales de la [colile gimnaziale nr. 11 [i
[coala „George Emil Palade” din localitate. Ace[tia
protestau în fa]a Prim`riei, printr-un miting bine
anticipat, împotriva ignor`rii de c`tre oficialit`]ile din
România a siguran]ei rutiere în rândul copiilor.
Erau prezen]i [i reprezentan]ii Inspectoratului Ü
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[colar jude]ean, poli]iei rutiere [i filialei ACR
teritoriale. Am constatat cu pl`cere, atunci, c` la
[coala „George Emil Palade” copiii [i dasc`lii aveau
la îndemân` un calendar 2012, cu lunile anului
personalizate cu desenele premiate la concursuri pe
teme rutiere. Prezent`m, acum, doar o paradigm` a
lunii iunie a calendarului 2012.

La numai câteva s`pt`mâni, la [coala Gimnazial`
Nr. 11, Buz`u, avea s` fie lansat`, în mod oficial, într-
o nou` concep]ie tematic` [i cu o logistic` de
excep]ie, pus` la dispozi]ie de ACR [i Funda]ia FIA,
prima lec]ie de educa]ie rutier` a „Laboratorului
[colar de Educa]ie Rutier`”.

LABORATORUL MOBIL 
DE EDUCA}IE RUTIER~ AL ACR

În baza func]iei sale complementare [i a
Programului minimal, prima ac]iune de anvergur` a
avut loc în municipiul Ploie[ti, în 25 septembrie 2012,
când Laboratorul Mobil de Educa]ie Rutier` a fost
prezent la „Competi]ia Na]ional` de Descarce -
rare [i Acordare a Primului Ajutor Calificat” Ü
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organizat` de Inspectoratul General pentru Situa]ii de
Urgen]` [i Automobil Clubul Român, în prezen]a unor
speciali[ti ai domeniului din Marea Britanie. Elevii
[colii „Alexandru Ioan Cuza” din Ploie[ti au fost
prezen]i la ac]iune purtând mesajul tinerei genera]ii
privind salvarea vie]ii pe [osea. De asemenea, cu
acelea[i simboluri ale siguran]ei rutiere „Laboratorul
Mobil de Educa]ie Rutier` al ACR” a fost prezent, în
Pia]a Central` a Municipiului Buz`u, pentru sus ]i -
nerea public` a „Deceniului Mondial al Siguran]ei
Rutiere 2011 – 2020”.

CÂTEVA ECOURI 
DIN PRESA  SCRIS~

Cu un asemenea automobi l  nu po] i  acc identa copi i i  pe t recerea de p ie ton i . . .Cu un asemenea automobi l  nu po] i  acc identa copi i i  pe t recerea de p ie ton i . . .

O imagine nostim` sugerat` deO imagine nostim` sugerat` de
un elev al unui Laborator [colarun elev al unui Laborator [colar
de educa]ie rutier`de educa]ie rutier`

Rubric` realizat` de
Ilie GABRA [i Alin DROSU

Desen Lungu Mihaela (cl.I-a)

Prof. Nicoleta Marin
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Nefericirea, spunea un om de cultur`, începe din
clipa în care renun]i la cuvântul scris în favoarea
„comunic`rii orale”, [i când te p`r`se[te emo]ia
venirii po[ta[ului. Pentru c`, a[a cum spunea marele
poet Nichita St`nescu, cuvintele sunt precum
c`r`mizile \ntr-o construc]ie. |n substan]a cuvântului
descoperim infi nitele par fumuri ale vie]ii [i în]elesurile
ei superioare. Cuvântul scris nu are vârst`, iar
perenitatea lui seam`n` cu o stânc`, care devine cu
atât mai rezistent` cu cât este mai veche [i este
supus` intemperiilor vremii.

Este, a[adar, greu s` accep]i sintagma „secolului
mut”, sus]inut` de unii adep]i ai radicalismului „co -
munic`rii virtuale”, potrivit c`reia suportul electronic
al limbajului înseamn` sfâr[itul tradi]iei epistolei. Unii
chiar, „sar calul”, avansând ideea c` deprinderea
scrisului, în [coal`, ar trebui s` devin` op]ional`. O
[tim bine, cu to]ii, c` genul de comunicare epistolar`
vizeaz` de cele mai multe ori percep]ia vie]ii orientat`
spre viitor, c` se raporteaz` din mai multe motive cul -
turale, sociale sau economice la elementele viitorului.
Ceea ce este propriu persoanelor care, genealogic,
sunt st`pânite de o filozofie optimist`. A[a cum, în
comu nicarea prin mesaje oficiale continu` s` fie
frecvent` substituirea cuvântului prin imagini, potrivit
adev` ru lui, cunoscut [i recunoscut, c` o imagine
poate spune mai mult decât o mie de cuvinte. A[a
cum poate fi adev`rat` [i remarca c` se pot rezuma
istorii într-o singur` fraz`.

M-am convins, nu [tiu a câta oar`, de aceste
adev`ruri delectându-mi sufletul cu scrisorile [i

mesajele destinate de peste m`ri [i ]`ri Automobil
Clubului Român, pre[edintelui Constantin Niculescu,
cu ocazia începutului de an 2013. Unul din cele mai
semnificative [i dense mesaje, trimise la intersec]ia
dintre ani, de pre[edintele FIA, Domnul Jean Todt,
înso]it de o metafor` plastic` unic`, ca o adev`rat`
cronic` a anului 2012, în care privirea este deschis`
spre amplificarea rela]iei FIA – ONU, spre memoria
colectiv` a celor peste 250 de organiza]ii membre
FIA, spre marile voca]ii de automobilism [i karting la
scar` planetar`, spre demersurile mondiale pentru

reducerea dramelor de pe
[osea etc., toate sub pe ce tea
câtorva cuvinte cheie, exce -
lente prin simpli tatea lor: „S`r -
b`tori Fericite [i ur`ri de bine
pentru Noul An”. La rândul s`u,
Bernie Ecclestone îi des chi de
pre[edintelui ACR, prin ima gini
uimitoare, lumea unic` a ma -
rilor pasiuni ale pilotajului
extrem, înso]it` de un mesaj tot
atât de unic: „S` ave]i un
Cr`ciun Fericit, pentru c`,
vede]i voi, nimic nu e sigur, cu

excep]ia Cr`ciunului [i Formulei 1”. De semenea,
Robert L. Darbelnet, pre[edintele Clubului Automo -

bilistic American, AAA, adreseaz` un mesaj înc`rcat
de semnifica]ii: „Având în vedere apropierea
S`rb`torilor de Iarn`, ne g`sim reflectând

CC ÂÂ NN DD   NN EE   SS CC HH II MM BB ~~ MM   
|| NN   CC UU VV II NN TT EE

Ü
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asupra anului ce
a trecut [i a -

supra celor viitori,
care ne vor ajuta în
modelarea succesului
nostru”. Pre[edintele
clubului italian, ACI,
este la fel de original,
a dresându-se printr-o
zicere celebr` a ma -
relui virtuoz în mâ nu -
irea cuvinte lor, Victor
Hugo: „Zâm betul este
soarele care alung`
iarna de pe fa]a oa -
menilor”. Pre[edintele
ADAC, unul din cele
mai pu ternice cluburi
euro pene, a lansat o
sim bolistic` ampl`, pe
ima ginea planetei
Terra, privind auto mo -
bilismul, pentru a în so -
]ii cuvintele de excep -
]ie adresate ACR, din
care select`m doar un
fragment: „Cea mai
mare mul]umire a
noastr` vine din par -
tea membrilor, a dum -
nea voastr`, care ne
sunte]i al`turi de atâ -
]ia ani. Din acest con -
si derent v` mul]u mesc
pentru loia litate [i în
speran]a c` vom
r`mâne împreun`”.
Pre[e dintele clubului
francez, agreând o
simbolistic` spe ci fic`
rutie rismului, ca ex -
presie a libert`]ii de
mi[care, ne-a a dresat
mesajul: „Pre [e din tele
[i toat` e chipa Au -
tomobil Clu bului Fran -
cez v` do resc un
excelent Nou An 2013
[i drum bun!”.

Nu putem epuiza
imensul demers e pis -
 tolar al altor zeci de

exponen]i ai clu burilor automo bi lis tice de pe toate
continentele, cu de s ti na]ia ACR, dar ele, toate, r`mân
me reu vii în con [tiin]a co lectiv` a Automobil Clubului
Român.

Cronicarul acestor însemn`ri despre cuvintele care
au cuvântul, atât în plan asociativ, cât [i sufletesc, nu
poate „trece” peste numeroasele mesaje ale
membrilor ACR. [i nu numai. Pre[edintele Ion Iliescu,
care este un veteran Membru de Onoare al ACR, se
exprim` [i data aceasta în spiritul tradi]iilor neamului
nostru: „V` dorim – dumnea voastr` [i celor dragi –
s`rb`tori fericite [i un An Nou – 2013 – cu s`n`tate
[i bucurii. La mul]i ani!”. Nici de data aceasta nu se
dezminte scriitorul George Arion, adresându-se
pre[edintelui ACR, cu sentimentul acut al genera]iei
sale: „În prag de s`r b`toare suntem cu gândul al`turi
de cei dragi nou` [i v` dorim ca anul ce urmeaz` s`
v` aduc` pace [i prosperitate, s` ave]i calea luminat`
[i via]a îm bel[ugat`!”. În sutele de mesaje pe care
po[ta[ul cu „tolba plin`” le-a adus la ACR, la început
de An Nou, re]inem stiluri de comunicare activ`,
gene ra toare de energie, înso]it de imagini plastice [i
simboluri, mai multe decât am putea b`nui, cu
semnifica]ii emo ]ionante, care deschid, putem spune,
o lume de în]elesuri existen]iale memorabile. 

Este emo]ionant, bun`oar`, s` po]i vedea o icoan`
miniatural` trimis` pre[edintelui ACR de c`tre
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, pe care a
avut onoarea s`-l întâlneasc` înc` în urm` cu

Ü
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aproape 15 ani la Mi tropolia Ia[ilor,
o icoana înso]it` de cu vintele

cre[tine „Ar`tatu-s-a Mân tuitorul – Harul
[i Adev`rul”, ca o prefa]are la cuvintele
Prea-Fericitului: „V` mul]umim cordial
pentru frumoasele gânduri [i ur`ri pe ca
ni le-a]i transmis cu prilejul sfintelor s`r -
b`tori ale Na[terii Mântu itorului, Anului
Nou [i Botezul Domnului. Domnul
Nostru Iisus Hristos s` ne d` ruiasc`
totdeauna ajutorul S`u [i s` ne
c`l`uzeasc` pe calea dreptei credin]e [i
a împlinirii voii Sale mân tuitoare”.

Imaginea [i dreptul 
ei 

la exprimare

Punem punct aici însemn`rilor noas -
tre, nu pentru c` nu ar mai fi atâtea
lucruri de spus … Imaginile vor avea
acum dreptul lor la exprimare, pentru c`
acestea pot s` însemne mai mult decât
mii de cuvinte.

Ilie GABRA

Ü
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la zieven imente  

Automobil Clubul Român a primit numeroase
mesaje de la automobili[ti, în care ace[tia [i-au
exprimat protestul [i indignarea dup` comunicatul
Petrom privind profitul record al Companiei în anul
2012, cel mai mare ob]inut vreodat` de o
companie din România. Potrivit comunicatului,
vânz`rile Petrom au crescut, în 2012, cu 16%,
atingând valoarea de 26,26 miliarde lei (5,892
miliarde euro), iar profitul s-a ridicat la 3,946
miliarde lei (885,5 milioane euro), cu 5% mai mare
fa]` de anul 2011.

Mesajele primite de ACR din partea unui num`r
mare de automobili[ti atrag aten]ia c` Statul Ro -
mân este p`rta[, prin Oficiul Concuren]ei, la ob -
]inerea acestui record de profit al Companiei
Petrom, deoarece accept` pre]uri exorbitante la
combustibilii auto, în numele marotei numit` pia]a
liber`. Major`rile galopante ale pre]urilor com -
bustibililor, aberante [i total nejustificate, “au
în`l]at” România pe un loc de vârf în clasamentul
pre]urilor europene [i mondiale. Efectele
negative ale acestor anomalii se resimt, zi de

Profitul record 
al Companiei PETROM 

\n 2012, pe seama
pre]urilor modificate

galopant 
la combustibilii auto

COMUNICAT DE PRES~
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zi, în pr`bu[irea nivelului de trai al cet`]enilor
români, pr`bu[ire pus`, în mod demagogic

doar, pe seama recesiunii mondiale.
Automobil Clubul Român a atras aten]ia, înc`

din martie 2012, asupra incompeten]ei [i gre[elilor
prin crearea de pozi]ii dominante în pia]a
combustibililor pentru dou` companii str`ine, care
dau dispozi]ii – din capitalele altor state – asupra
pre]urilor combustibililor auto [i nivelurilor de profit
din România. A[a cum rezult` din comunicatul
Petrom, aceast` companie este controlat` de
grupul OMV, care de]ine 51,01% din ac]iunile
OMV-Petrom, Statul Roman are, prin Ministerul
Economiei, doar 20,64%, Fondul Proprietatea
de]ine 20,11%, iar BERD 2,03%. Noi cetatenii
detinem neonorantul rol de contribuabili inselati!

Automobil Clubul Român, ca asocia]ie a
automobili[tilor din România, a propus Guvernului,
la acea vreme, o m`sur` care s` asigure un
control [i o stabilizare a pre]urilor de vânzare a
combustibililor auto c`tre consumatori. Revenim,
la ideea, care, iat`, împline[te un an de la
avansarea [i nesocotirea ei; Am solicitat atunci ca
Autoritatea Na]ional` de Reglementare în
Domeniul Energiei (ANRE), care are misiunea de a
crea [i aplica sistemul de reglement`ri necesar
func]ion`rii sectorului energiei [i pie]elor de

energie, s`-[i extind` acti -
vitatea [i asupra energiei
produs` prin arderea com -
bustibililor auto. În prezent,
ANRE î[i limiteaz` domeniul
de competen]` doar la e -
nergia electric`, gazele na -
turale [i energia eolian`, cu
toate ca si acestea au devenit

intre timp folosite si pentru propulsarea auto -
mobilelor.

Consider`m necesar ca, în interesul economiei
na]ionale [i al celor peste 5 milioane de posesori
de automobile, s` se dispun`, de c`tre Guvernul
României, l`rgirea competen]ei ANRE, astfel încât,
pre]ul combustibililor auto s` nu fie l`sat la liberul
arbitraj al unei mari companii sau chiar al unui
eventual cartel. Dup` cum se cunoa[te, o astfel de
situa]ie se practic` [i în alte ]`ri din Uniunea
European`, în care autorit`]ile Statului controleaz`
[i fixeaz` pre]urile de vânzare.

Cit`m, în final, o remarc` selectat` dintre zecile
de scrisori adresate ACR: a[adar, „pe o fa]` a
medaliei” un profit record, cel mai mare ob]inut
vreodat` de o companie în România, iar pe
„cealalt` fa]` a medaliei”, în România, s-au
practicat în anul 2012, printre cele mai mari pre]uri
de combustibili auto înregistrate în clasamentele
europene [i mondiale. Asta da protec]ie na]ional`,
asta da protec]ie a cetatenilor romani ! Putem fi
“fericiti” ca 51,01% din profitul urias obtinut pe
spinarea cetatenilor romani va ajuta cetatenii altei
tari !

Birou l  de Presa Bi rou l  de Presa 
a l  ACRal  ACR

w w w . a c r . r o

la zieven imente  

1 [i 2 - imagini de la
„RALIU DISPER~RII”
organizat de ACR, \n
Pia]a Constitu]iei \n

1998, la care au
participat peste 2000

de automobile, din care
500 ale membrilor ACR.

2
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autonout`] i . . .

Uniunea European`
poate reduce aproape
la jum`tate, pân` în
anul 2025, volumul ac -
tual de emisii de CO2 al
autovehiculelor, utili -
zând tehnologiile deja
existente în industria
auto, indic` un studiu
realizat de firma bri -
tanic` de consultan]`,
Ricardo-AEA. Studiul,
realizat la cererea orga -
niza]iilor Tran sport&Envi -
ronment [i Green pea -
ce, relev` faptul c` se
poate ajunge la o medie
de 70 gr.CO2/km (adic`
a proa pe jum`tate din
media actual` de 136 gr.CO2/km), pân` în 2025, cu o
combina]ie de ma[ini hibride [i autoturisme pro -
pulsate de motoare cu combustie intern` foarte
eficiente, într-o propor]ie aproximativ egal`.

Trecerea la autovehicule cu emisii ultra-sc`zute de
carbon este indispensabil` în cazul în care Europa
vrea s`-[i ating` obiectivele pe termen lung, de
reducere a emisiilor din transporturile rutiere, care
reprezint` 17% din totalul de emisii de CO2 [i este
singura surs` european` de emisii în cre[tere.
Studiul realizat de Ricardo-AEA –  o firm` reputat`,
care ofer` consultan]` guvernelor [i companiilor
multina]ionale – a luat în considerare o serie de limite
de emisii de CO2, pîn` în anul 2025, [i propor]ia de
tehnologii din industria auto, necesar` pentru
atingerea respectivelor obiective de emisii.

Studiul indic` faptul c` ]inta de 70 gr.CO2/km poate
fi îndeplinit` [i cu existen]a unui procentaj modest de
autovehicule electrice, de 7%, care este cifra minim`
din cele mai conservatoare prognoze pentru
autovehiculelor electrice, pân` în anul 2025. Restul
flotei de autovehicule va fi compus din vehicule

hibride (22%), iar cea mai mare pondere o vor avea
autovehiculele conven]ionale (benzin` [i diesel), de
71%.

O ]int` mai ambi]ioas`, de 60 gr.CO2/km, pân` în
2025, poate fi atins` printr-o combina]ie a tehno -
logiilor existente cu autovehicule electrice cu
tehnologii avansate de propulsie, care se în scriu într-o
marj` realizabil` [i credibil` a proiec]iilor [i
scenariilor pie]ei. Conform studiului Ricardo-AEA,
obiectivul de 60 gr.CO2/km poate fi atins printr-o
propor]ie de 24% automobile electrice, 24% hibride [i
52% autovehicule conven]ionale (benzin` [i diesel).

„}inta de 60 grCO2/km va contribui, foarte pro -
babil, la accelerarea introducerii de tehnologii cu
emisii ultra-sc`zute de carbon, precum autove hi -
culele electrice propulsate de baterii”, se men -
]ioneaz` în concluziile studiului.

Pentru autoutilitare, o ]int` de 100 gr.CO2/km, pân`
în 2025, poate fi atins` printr-o propor]ie de 50%
autovehicule hibride, sau prin introducerea unei
propor]ii infime, de 1,5%, de autoutilitare elec -
trice, împreun` cu 22% electrice, iar restul cu

Obiect ivul  de emisi i  Obiect ivul  de emisi i  
de 70 gr .COde 70 gr .CO 22/km, pe deplin/km, pe deplin

real izabi l  pentrureal izabi l  pentru
produc`tori i  din UEproduc`tori i  din UE

- STUDIU -

Ü
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propulsie tradi]ional` (benzin`
[i diesel).

Costurile suplimentare, datorate
aplic`rii noilor tehnologii pentru auto -
turisme (60 gr.CO2) [i pentru auto -
utilitare (100 gr.CO2), se vor amortiza
în trei ani, în perioda în care vor fi
de]inute de primul proprietar.

Parlamentul European dezbate în
prezent modul de implementare a
]intei de emisii de 95 gr.CO2/km, pîn`
în 2020, [i are puterea de a fixa acum
o ]int` de emisii [i pentru anul 2025,
a[a cum a f`cut-o [i pentru obiectivul
din anul 2020 (obiectiv pe care
Comisia European` l-a ratat în anul
2007). Statele Unite - renumite pen -
tru automobilele sale cu consum
mare de carburant - au stabilit deja
un standard de eficien]` a consumului de carburant
pentru auto mobile, pân` în anul 2025, ce impune o
reducere cu 50% a consumului de carburant, fa]` de
anul de referin]` 2011.

În Europa îns`, constructorii de automobile de lux,
precum Daimler sau BMW din Germania, sus]in
men]inerea „porti]elor” din legisla]ia actual`, a[a-
numitele super-credite, deoarece acestea le-ar
permite s` produc` în continuare autoturisme
poluante, în cazul în care ar fabrica [i autovehicule cu
emisii foarte sc`zute, cum ar fi cele electrice. Studiul
Ricardo-AEA demonstreaz` c` supercreditele nu
sunt necesare pentru stimularea producerii de
automobile electrice. Standardele de emisii mai
stricte constituie îns` cea mai buna solu]ie.

Exist` patru motive foarte bine întemeiate din
cauza c`rora ]intele de emisii pentru anul 2025 ar
trebui stabilite cât mai curând posibil:

1. Se ofer` industriei de automobile predicti bili tatea
planific`rii [i investi]iilor;

2. Se stimuleaz` cererea pie]ei pentru   cu emisii

ultra-sc`zute, cum ar fi vehiculele electrice;
3. Men]inerea Uniunii Europene în fruntea

produc`torilor de autovehicule eficiente din punct de
vedere al consumului de carburant;

4. Trimiterea unui semnal politic clar c`tre industria
de automobile despre necesitatea reducerii în
continuare a emisiilor.  

Multe ]`ri europene [i-au propus obiective
ambi]ioase în ceea ce prive[te utilizarea vehiculelor
electrice (EVs): opt ]`ri membre ale UE estimeaz`
vânz`ri cumulate de 6,7 milioane de vehicule elec -
trice, pâna în anul 2020. Consiliul Consultativ Euro -
pean pentru Cercetare în Transporturi (European
Transport Research Advisory Council), un consor]iu
al industriei auto, [i-a propus drept obiectiv atingerea
cifrei de 5 milioane de vehicule electrice, care s`
circule pe drumurile europene, pân` în anul 2020.

În iunie, 2011, la Boxberg, Germania, cu ocazia
celei de-a 60-a anivers`ri a industriei de autove -
hicule, dr. Rolf Leonard, vice-pre[edintele Bosch
Engineering Diesel Systems (cel mai mare furnizor

european de subansamble auto), a spus:
„Oricare ar fi inova]iile care ar putea ap`rea în
viitor în aceast` industrie, expe rien]a pe care
am acumulat-o deja în dezvoltarea unor
tehnologii de pionierat în domeniul sistemelor
de propulsie ne permite s` afirm`m c` ]inta
de 70 gr.CO2/km – pus` în discu]ie pentru
anul 2025 – este pe deplin realizabil`.”

Dan STOICADan STOICA
Coordonator Proiect Transport [i  MediuCoordonator Proiect Transport [i  Mediu

Funda]ia Terra Mileniul I IFunda]ia Terra Mileniul I I I

Ü
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2013 UN AN AL PERFORMAN}EI
|N DOMENIUL SERVICIILOR,

AVANTAJELOR {I FACILIT~}ILOR
ACORDATE MEMBRILOR ACR

CATEGORIILE VALORICE 
DE VECHIME {I FIDELITATE

ACR  R~SPL~TE{TE FIDELITATEAACR  R~SPL~TE{TE FIDELITATEA
Ca organiza]ie a Societ`]ii Civile din ]ara noastr`,

ACR [i-a îmbog`]it necontenit gama de servicii
pentru membrii s`i. Carnetul de Asisten]`
r`spl`te[te din plin valoarea fidelit`]ii fa]` de

asocia]ie: gama de discount-uri la plata cotiza]iei

exceleaz` [i în 2013 prin „voucherul familiei”,
„voucherul tineretului”, „voucherul pensionarului”,
serviciile suplimentare la categoriile BASIC;
PREMIUM, SENIOR, tarife promo]ionale la piese [i
accesorii auto etc.

În cadrul marii familii a Federa]iei Interna]ionale a
Automobilului, Automobil Clubul Român asigur`,
totodat`, membrilor s`i, accesul larg la
servicii auto, din partea cluburilor partenere.

O maxim` spune c` “E[ti ceea ce [tii s` faci!”
Automobil Clubul Român a str`b`tut, în secolul existen]ei sale, paradigmele istoriei sale, precum Coloana

Infinit`. Nu doar s` supravie]uiasc`, ci s` perfor meze, pe meridianele automobi lis mului, str`b`tând treapt` cu
treapt`.

Temele primordiale ale anul 2013 sunt, pentru Automobil Clu bul Român, urm`toarele:
1. Mesajul meridianelor rutiere, cu miracolele, pro voc`rile, sufi cien ]ele lor, în ]ar` [i str`in`tate;
2. Mesajul automobilului, cu limitele sale tehno logice, gene ratoare de evenimente rutiere;
3. Mesajul omului de la volan, cu comportamente inprevizibile, lipsite de în]elepciunea conducerii pre ventive.
În acest univers rutier [i de provoc`ri se afl` membrul ACR.

Ü
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CATEGORIA BASIC
28 de cupoane valorice privind serviciile,

avantajele [i facilit`]ile auto anuale acordate
membrilor

1. Dou` depan`ri gratuite la locul incidentului, pe
distan]ele prev`zute în cupoanele aferente, dac`
automobilul a r`mas imobilizat; cupoanele pot fi cu -
mulate;

2. Dou` transporturi gratuite, cu autoplatforma
ACR, la destina]ia solicitat` [i distan]a prev`zut` în
cupoane, a autovehiculului avariat; cupoanele pot fi
cumulate;

3. Verificarea Tehnic` General`, gratuit` a auto -
mobilului;

4. Inspec]ia Tehnic` Periodic`, la tarife avanta -
joase, în sta]iile proprii ACR sau pe baz` de contract
cu diver[i parteneri; op]ional: reglare faruri, verificare
noxe, sistem frânare, jocuri în articula]ii;

5. {coala de [oferi ACR marcheaz` 100 de ani de
existen]`: preg`tirea ob]inerii permisului auto, perfec -
]ionare în conducerea auto, la tarife avantajoase;

6. Asisten]` Rutier` în Str`in`tate, în cazul unui
incident auto acordat` prin cluburile auto partenere;
(contracost)

7. „Accident Management” în România [i str`in` -
tate: supravegherea procedurilor legale, transportul
vehiculului avariat la o unitate reparatorie etc. (la
tarife avantajoase);

8. Repatriere autovehicul [i persoane: când auto -
turismul este grav avariat [i costurile repara]iilor îi
dep`[esc valoarea, se asigur` mijloacele de re pa -
triere [i, la nevoie, a pasagerilor (la tarife avan -
tajoase);

9. Transportul persoanelor în cazul unui eveniment
rutier: când apar defec]iuni auto în trafic ce nu sunt
datorate conduc`torului auto, se asigur` transportul
la destina]ie (la pre]uri avantajoase);

10. Între]inerea curent` a automobilului: personalul
calificat asigur`, în România, efectuarea opera]iilor
de între]inere curent` din manualul utilizatorului;

11. Acces la Programul Mondial de discount-uri
„Show Your Card!”: din program fac parte 29 de
cluburi din Europa [i 100 de pe alte continente, cu
600 de parteneri [i 25.000 de unit`]i: hoteluri,
magazine, muzee, restaurante, obiective turistice
etc.; prezentarea carnetului de membru asigur`
accesul la discount-uri;

12. Permisul Interna]io -
nal de Conducere (PIC):
asigur` deplina legitimi -
tate în traficul de peste
ho tare, potrivit Conven]iei
din 1968 de la Viena; este
tradus în 7 limbi de circu -
la]ie interna]ional`, fiind
emis în exclusivitate de
ACR;

ACRserv i c i i
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13. Carnetul de Trece re prin Vam` (CPD):
document vamal eliberat de ACR sub auspiciile

FIA [i AIT care faciliteaz` importul temporar de
autoturisme [i scute[te de plata taxelor aferente
pentru ]`rile africane, din Asia, Orientul Mijlociu,
Oceania, iar pentru autovehiculele grele pentru
America de Sud [i Europa;

14. Trei cupoane de Consultan]`: juridic`, auto [i
medical` în domenii specifice automobilismului, în
condi]ii de gratuitate;

15. Dou` cupoane de discount-uri: reducere cu
10% a cotiza]iei anuale de membru ACR vechi pentru
aducerea, de c`tre acesta, a unui membru ACR nou
[i cu 15% pentru fiecare membru de familie adus în
asocia]ie;

16. Dou` cupoane în domeniul turistic: pre]uri

foarte avantajoase în baza turistic` ACR: Hotelul
Nehoiu, Hotelul Alba Iulia, Hotelul Ol`ne[ti, Motelul
de tranzit Arad. Servicii turistice prin agen]ii de voiaj
partenere;

17. Voucher pentru motorsport la competi]ii de
automobilism [i karting;

18. Banca de date [i informa]ii privind circula]ia pe
drumurile publice din România [i str`in`tate, cu o
parol` unic`;

19. Revista „Autoturism” (on-line) [i primirea gra -
tuit` la domiciliu a suplimentului revistei „Foaie pentru

minte, inim` [i…ACR”;
20. Voucher la dispozi]ia directorului filialei pentru

unele servicii în plus;
21. Voucherul Tineretului: reducerea cotiza]iei

anuale cu 50% între 18 - 25 ani [i cu 25% între 25 –
30 ani; la vârsta sub 18 ani, înscrierea ca membru
ACR este gratuit`;

22. Oferta Pensionarului: reducerea cotiza]iei
anuale cu 10%;

23. Oferta Super Fidelit`]ii: la peste 10 ani vechime
în asocia]ie, reducere cu 10% a cotiza]iei anuale;

 24. Alte facilit`]i [i avantaje necuprinse in
CARNETUL DE ASISTEN]`: asigur`ri tip RCA,
CASCO, locuin]e [i bunuri; sprijin în recuperarea
daunelor, ROVINIET~, PARCARE, GARARE, ÎN
SPA}II ACR, UTILIZARE POLIGON, pentru perfec -
]ionarea conducerii auto, la tarife preferen]iale etc.;

CATEGORIA PREMIUM
Beneficiaz` de cupoanele categoriei BASIC la

care se adaug` înc` 4 servicii suplimentare

1. Înc` o depanare gratuit` la orice or` din zi [i
noapte a automobilului r`mas imobilizat, pentru
continuarea c`l`toriei în siguran]`; (în total 3

ACRserv i c i i
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depan`ri)
2. Înc` un transport gratuit al autoturismului

avariat [i imobilizat; (în total 3 transporturi)
3. Distinc]ia „Conducere Auto Exemplar`”;
4. Creditare în caz de incident auto în România –

300 euro;

CATEGORIA  SENIOR
Beneficiaz` de toate cupoanele categoriei

PREMIUM la care se adaug` 5 servicii
suplimentare

1. Num`r nelimitat de depan`ri gratuite, la orice
or` din zi [i noapte, a autoturismului r`mas imobilizat;

2. Înc` un transport gratuit al autoturismului avariat
[i imobilizat, la orice or` din zi sau noapte; (în total 4
cupoane)

3. Autoturism la schimb, în caz de accident auto,
cu discount atractiv fa]` de tarifele pie]ei;

4. Creditare în caz de incident auto la cluburile
partenere din FIA – 500 euro;

5. Num`r nelimitat de Consultan]e gratuite: juri -
dice, auto, turistice, medicale, în domeniul auto mo -
bilismul.

MEMBRU VIP
al Automobil Clubului Român

 Reprezentan]i ai Federa]iei Interna]ionale a
Automobilului [i ai Alian]ei Interna]ionale de Turism,
ai cluburilor automobilistice na]ionale din str`in`tate;

 Personalit`]i ale vie]ii publice [i ai mediului de
afaceri din România;

 Oameni de art`, cultur`, mass-media, ai
organiza]iilor Societ`]ii Civile din România;

 Membri ACR cu vechime de peste 20 de ani în
asocia]ie, care au adus o contribu]ie deosebit` la
dezvoltarea acesteia, la solicitarea lor [i cu
aprobarea Comitetului Executiv al Automobil Clubului
Român.

2013 - UN NOU CONCEPT 2013 - UN NOU CONCEPT 
AL SOLIDARIT~}II RUTIEREAL SOLIDARIT~}II RUTIERE

Ast`zi, oamenii comunic` tot mai mult prin
simboluri. {i circula]ia rutier` nu face excep]ie. Marca
automobilului. Num`rul de înmatriculare. Viteza de
rulare ca expresie a preven]iei. Indicatoarele rutiere
etc. Iat` doar câteva simboluri ale [oselei. Automobil
Clubul Român lanseaz`, începând cu 2013, un
simbol al solidarit`]ii între membrii asocia]iei în caz de
nevoie, un simbol al identit`]ii prin punerea la

dispozi]ia membrilor a mini autocolantului siglei ACR,
care s` fie expus pe luneta autoturismului personal
sau în alt` parte vizibil`. Se ofer` [ansa de a ob]ine
sprijinul unui membru al asocia]iei, aflat în trafic,
pentru a dep`[i impasul posibil al provoc`rilor
[oselei. O [ans` în plus, în dezvoltarea con[tiin]ei
colective a comportamentului prietenos în rândul
membrilor ACR.  

ACRserv i c i i
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Cotiza]ia se achit` [i ON-LINE

Începând cu 1 ianuarie 2013, plata cotiza]iei de
membru ACR se poate efectua [i on-line, accesând
s ite -ul  www.acr.ro.s ite -ul  www.acr.ro.
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La început de februarie 2013, la Timi[oara, s`r -
b`toarea anual` a campionilor competi]iilor de auto -
mobilism [i karting 2012, a avut loc, potrivit tradi]iei,
într-o sear` de sâmb`t`, la o modern` loca]ie

turistic` situat` în centrul ora[ului. Festivitatea a fost
organizat` de Comisia Jude]ean` de Automobilism [i
Karting – ACR Timi[ [i de Comisia jude]ean` de
Automobilism [i Karting – ACR Hunedoara, sub
auspiciile CNAK a Automobil Clubului Român. Au fost
prezen]i reprezentan]i ai oficialit`]ilor locale, jude]ene
[i municipale, directorii filialelor ACR jude]ene Timi[,
Hunedoara [i Alba, precum [i directorul Direc]iei
Organizare de la Administra]ia Central` ACR. Cei trei
amfitrioni ai Galei Campionilor 2012, dl. Giurisici F.
Ladislau [i Florin Isac, care sunt [i pre[edin]ii celor
dou` cluburi, respectiv de automobilism [i de karting,
precum [i pre[edintele Clubului de Automobilism [i
Karting Hunedoara, dl. Dumitru [taier, au dus pe
umerii lor, în anul 2012, competi]ii de mare anver -
gur`, cu sute de pilo]i, atât licen]ia]i, cât [i mul]i care
bat la por]ile consacr`rii, din numeroase jude]e din
Banat [i Transilvania, conferindu-le dimensiunea, pu -
tem spune, a unui Campionat Na]ional de Automo -
bilism [i Karting.

Tradi]ia îndelungat` a sportului cu motor în
aceast` zon` a ]`rii, la unele competi]ii de peste
15 ani, a favorizat construirea unui corp de peste
35 de arbitrii, din care 8 arbitrii interna ]ionali. „Gala

Timi[oara este un centru cu tradi]ie în
mi[carea automobilistic` din România, înc` din
perioada interbelic`, îndeosebi dup` înfiin]area
în 1921 a Clubului Regional Banat-Cri[ana al
ACR. Competi]iile automobilistice cele mai
cunoscute au fost „Cupa Banatului”, la care
participau inclusiv pilo]i din ]`rile vecine, „Raliul
Banatului”, ca etap` în Campionatul Na]ional de
Raliuri, Concursul „Transcarpatica Raid”, pre -
cum [i alte numeroase competi]ii pentru amatori.
În ultimii 15 ani, între cei mai performan]i
organizatori de competi]ii [i în preg`tirea ge -
nera]iilor de arbitri, revigorând sportul auto -
mobilistic b`n`]ean este inginerul GIURISICI F.
LADISLAU, iar în preg`tirea unor pleiade de
karti[ti [i în organizarea concursurilor de karting
s-a remarcat, în ultimii ani, inginerul FLORIN

ISAC.

sportivautomobilism
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Cam pionilor 2012”
de la Timi [oara, a

constituit, tot o dat`, prilejul
de a se acorda distinc]ia
„ARBI TRUL DECENIU -
LUI”, unui num`r de 19
arbitrii, iar distinc]ia „AR -
BI TRUL ANULUI” unui
num`r de 15 arbitrii. De
fapt, cu acest moment
festiv, des tinat cinstirii
valorilor ar bitrajului pentru
automobi lism [i karting, a
debutat aceast` s`rb`toa -
re de suflet. Le-au fost
oferite, totodat`, trofee [i
diplome celor mai redu -
tabili spon sori în sus]ine -
rea com peti]iilor de auto -
mobilism [i karting, pre -
cum [i re prezentan]ilor
institu]iilor jude]ene, muni -
ci pale, or` [ene[ti [i co -
munale care au sprijinit
organizarea [i
desf`[urarea unui num`r
de peste 30 de competi]ii
de-a lungul anului 2012.
Nu mai pu]in emo]ionant a fost momentul consacrat
mass-mediei, care, la Timi[oara, a realizat adev`rate
performan]e în 2012, în prezentarea operativ` [i
pentru fiecare competi]ie a pulsului întrecerilor
sportive, publicului local, regional [i na]ional, tot mai

interesat, ast`zi, de mi[carea automobilistic` [i de
karting din România.

Îns`, excelen]a „Galei Campionilor 2012” orga -
nizat` în ora[ul de pe Bega a constituit-o premierea
marilor câ[tig`tori, care au urcat, în aplauzele sus -

]inute ale celor prezen]i, pe
locurile 3, 2 [i 1, ale po diu -
mului performan]elor supe -
rioare, podium care a do -
minat prin dimensiune
marele salon al re stau -
rantului. 

Temperatura spec ta -
colului a fost mereu în
cre[tere, timp de peste trei
ore, atât pentru tinerii per -
formeri, cât [i pentru p`rin]ii
lor, cuprin[i, deopotriv`, de
emo]iile momentului.

Serban CSerban C IURTINIURTIN

“Metafor`” 
automobilistic` 
b`n`]ean` - 2012

Ü
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Poate pu]ini cititori ai revistei noastre [tiu c`
localitatea Cavnic, situat` între Baia Mare [i Si -
ghetul Marma]iei, a c`p`tat o notorietate inter -
na]ional`, atât prin vechimea ei de aproape [apte
veacuri, cât [i prin cristalele din colec]iile celebre
din lume de „flori de min`”, provenite din galeriile

s`pate pe 200 km la Cavnic. Îns`, mai este ceva
care face parte din „galeria minunilor” Cavnicului:
arborele “paltin multisecular”, cu diametrul de 1,33
m [i o în`l]ime de 30 m, decretat ca rezerva]ie a
naturii. {i pentru c` p`durea este frate cu românul,
la Cavnic s-au p`strat tradi]ii din negura timpului,
precum „Pu[catul” din noaptea Învierii, care
etaleaz` prin focurile de tab`r` [i corturile ridicate
simbolul cre[tinismului. Sau spectacolul m`[tilor
intitulate „brondo[ii” din zilele de Cr`ciun, con -
fec]ionate din piei de oaie sau de capr`, [i cu
clopote de alam`, semnificând alungarea r`ului din
lume.

Îns` valen]ele de cultur` [i civiliza]ie ale
Cavnicului sunt departe de a fi epuizate. Amatorii
de studii istoriografice pot „descoperi” aici, un
precursor, am putea spune, al automobilismului:
sania cu volan creat` de localnici, în urm` cu peste
un secol. Poate c` în acest „avanpost” al civiliza]iei
maramure[ene î[i g`se[te sorgintea competi]ia
„Raliul Z`pezii” atât de „gustat`” de localnici, cât [i
de a[ii volanului de pretutindeni din România [i ]`ri
europene.

|n perioada 1 - 3 Martie, Comisia Na]ionala de
Automobilism [i Karting (CNAK) a Automobil
Clubului Român prin filiala ACR Maramure[,

sportivautomobilism
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împreun` cu clubul Team Dakar Romania, a
orga nizat a III-a edi]ie a RALIULUI Z~PEZII

Cavnic. Startul competi]iei s-a dat, ca în fiecare an,
la „Coliba Dacilor” din sta]iunea turistic` Cavnic. La
edi]ia 2013 au participat automobili[ti licen]ia]i [i
debutan]i, din mai multe jude]e, precum [i din
Germania [i Belgia, care au avut de parcurs un
circuit de vitez` pe traseu montan pe diverse
suprafe]e de rulare, cum ar fi: asfalt, macadam,
z`pad`, ghea]`, ap`. La acest eveniment sportiv
au fost acceptate ATV-uri [i Quad-uri. Traseul

probelor de raliu
s-a întins pe circa
16 km cu zone de
mare dificultate [i
provoc`ri, care au
pus la încercare
voca]ia [i abili ta tea
participan]ilor. Or -
ga nizatorii au pus
la dispozi]ie echipe
de salva mont, co -
misari de traseu,
autove hi cule de
asisten]` ale ACR,
precum [i logistica
nece sar` pentru
pro tec]ia concuren -
]i lor [i publicului
spec tator, în baza
r e g u l a m e n t u l u i
aprobat de CNAK –
ACR.

La Cavnic, prezentul a readus, la
Raliul Z`pezii 2013, atmosfera fo -
curilor de tab`r`, cu tradi]ie secular`,
amintite mai sus, victoriile celor mai
virtuo[i a[i ai volanului, iar reflec]iile
aurii ale trofeelor oferite înving` torilor
ap`reau ca ni[te simboluri ale
„topitoriilor de aur”, tot de la Cavnic,
unde secularul me[te[ug maramu -
re[ean d`dea „lec]ii” multor topitorii
aurifere din Europa.

Laura MURE{ANLaura MURE{AN
Director Director 

al Filialei ACR al Filialei ACR Maramure[Maramure[

Ü
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Cupa “Femina” - Alba Iulia
Raliul Frumuse]ii - Deva, cu 2 echipaje

Etapa Raliu Tehnico-Aplicativ - Alba Iulia
Etapa Raliu Tehnico-Aplicativ - Alba Iulia

Concurs indemanare auto

Cupa CRISIUS, editia 34

Concurs de Karting

Raliul Frumuse]ii (Parcarea REAL Pite[ti) - automobilism
Concurs de Karting

Cupa de Prim`vara la karting - kartodrom Selena Bac`u
Concurs de karting dedicat Zilei Copilului

Raliu Tehnico-Aplicativ
Concurs tehnico-aplicativ “Toamna Oradeana”

Raliul “Femina”
Raliul “Primaverii”
Raliul “Dracula”

Cupa “ACR 109” - automobilism
Concurs mopede [i biciclete “Ziua Copilului”

Raliul “Boto[ani” - VTM
Raliul “Frumuse]ii” - automobilism

Cupa “1 Iunie” - karting
Raliul {colilor de {oferi - \ndemanare auto cu instructori

Etapa Campionat Na]ional de |ndemanare
Raliul Prieteniei Br`ila - Dobrich (Bulgaria)

Cupa “ACR” - indemanare si viteza pe circuit, et. 1
Cupa “Clujului” - indemanare si viteza pe circuit, et. 2

Etapa Campionat National de Indemanare
Concurs de indemanare auto

Etapa Campionat National de Indemanare
Cupa ACR la karting, 2 etape

Proba indemanare auto - Ziua Femeii
Raliul Frumusetii - Deva, cu 2 echipaje

Concurs “Stapan pe volan”, ed.X-a
“Trofeul Coresi”, ed. XVI-a

Concurs de Karting
Dealul Bucovat, VTM, etapa 1

Dealul Ghercesti, VTM, etapa 2
Circuit de Viteza pe faleza Dunarii

“Ziua Femeii” - \ndemanare instructori auto
“Ziua Automobilistului” - concurs karting

“Ziua Copilului” - concurs karting
VTM Ranca-P`pusa

Raliul Memorial Bucuresti - Giurgiu
Cupa “8 Martie”
VTM Caprioara

Alba

Arad

Arge[

Bac`u

Bihor

Bistri]a-N`s`ud

Boto[ani

Bra[ov

Br`ila

Cluj

Constan]a

Cara[-Severin

Dâmbovi]a

Dolj

Gala]i

Gorj

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Nr. crt. Filiala ACR Competi]ia Data desf`[ur`rii
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mai
iunie
iunie

septembrie
martie

mai
iunie

septembrie
mai
iunie
iunie

septembrie 
mai

august
martie
iunie

septembrie 
septemb. - octomb.

martie
mai

octombrie
aprilie
iunie
iulie

martie
iunie

septembrie
iunie

octombrie
aprilie

septembrie
septembrie

mai
august

iunie + sept.
martie

mai - iunie
aprilie

mai - iunie
septembrie

iulie
octombrie

iunie
martie
aprilie
iunie

august
septembrie

martie
mai
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Raliul “Frumuse]ii” - automobilism
VTM Ha[dad
VTM Straja

VTM Râu[or
Marele premiu al Municipiului Hunedoara - karting

Marele premiu al Municipiului Hunedoara - automobilism
VTM “Cupa Cet`]ii Deva”

Concurs de karting
Raliul “Z`pezii” - Cavnic, ed. 3

Concurs auto de \ndemânare pt. femei - poligon ACR
Concurs karting - “Ziua Automobilistului”

Etapa din Campionatul Mondial
Baja auto-moto-rally raid

Cupa “Castanelor”, ed. 1- karting, 
motocross - poligon ACR

Etapa Campionat National de Indemanare
Concurs de Karting

Etapa Campionat National de Indemanare
Concurs tehnico-aplicativ “Cupa Performantei”

Campionatul Jude]ean Rally Sprint, ed. VIII-a - 5 etape
Campionatul Est-European tehnico-aplicativ CEC ORI

CUP, 2 etape Satu Mare
Etap` din Campionatul Na]ional de |ndemânare, Cluj

Cupa “8 Martie”
VTM Curm`tura Stezii

RALIUL SIBIULUI, etap` \n IRC
VTM Gura Râului

Concurs Judetean de Karting - copii
Raliul M`r]i[orului - Timi[oara
Deta Super Rally&Kart 2013

Sannicolau Mare Grand Prix + karting
Speed Trial Angelo Cup - Sag

Marele Premiu al Mun. Timi[oara + karting
Rally - Kart Jimbolia

Grand Prix Lugoj + karting
Super Rally 2013

România Grand Prix - Timi[
Buzia[ Grand Prix + karting
Cupa Iulius Mall + karting

Dumbr`vi]a Rally&Kart 2013
Rally - Kart Comlo[u Mare
Timi[oara Gold Cup 2013

Interna]ional Rally
România Grand Prix

“Raliul Deltei”
Raliul “Podul |nalt”, 2 etape

Off-road “Podul |nalt”
Etap` Jude]ean` de Karting

Etap` Interjude]ean` de Karting
Cupa ACR la karting

Etapa Campionat National de Indemanare
“Raliul Mar]i[orului”

Raliul “Bucure[ti - Bran - Ruc`r”
Etap` Campionat Na]ional de |ndemânare

Raliul “Toamna se num`r` trabanti[tii”
Raliul “|l c`ut`m pe Mo[ Cr`ciun”

autosport

Nr. crt. Filiala ACR Competi]ia Data desf`[ur`rii

Hunedoara

Ia[i

Maramure[

Mehedin]i

Prahova
S`laj

Satu Mare

Sibiu

Suceava

Timi[

Tulcea

Vaslui

Vâlcea

Vrancea

Bucure[ti

18

19

20

21

22
23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

iunie
iulie

august
septembrie
octombrie
octombrie
noiembrie

iunie
martie
martie
aprilie

iunie

septembrie
august - septembrie

iunie
octombrie

iulie
martie - noiembrie

septembrie

martie
mai
iulie

septembrie
iunie

martie
aprilie
aprilie
aprilie
mai
iunie
iunie
iunie
iulie
iulie

septembrie
septembrie
octombrie
octombrie
octombrie
noiembrie
mai - iunie
octombrie
noiembrie

iunie
august

septembrie
iulie

martie
mai
mai

septembrie
decembrie
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Organiza]ia Mondial` a Turismului, care are ca
scop promovarea turismului ca un motor al cre[terii
economice, dezvolt`rii [i durabilit`]ii mediului,
încurajeaz` punerea în aplicare a Codului Global
de Etic` pentru Turism. OMT promoveaz` politici
competitive  [i durabile de turism, favorizeaz`
turismul educa]ional [i de formare profesional`,
pentru a eficientiza pro iectele în domeniu în peste
100 de ]`ri.

Cu toate c` anul 2012 a continuat s` fie un an de
instabilitate econo mic` în întreaga lume, în special
în zona Euro, turismul interna]ional [i-a continuat
evolu]ia, explic` Secretarul General al OMT, într-o
conferin]` de pres`. Totodat`, conform estim`rilor
acestei organiza]ii, tendin]a de cre[tere a
num`rului turi[tilor, se va men]ine [i în 2013, cu
toate c` nu va dep`[i 3 – 4%.

În anul 2008, turismul la nivel mondial a fost cel

mai puternic afectat, odat` cu declan[area crizei
economice, în condi]iile în care, în anul anterior
s-a înregistrat o cre[tere semnificativ`. În 2009,
num`rul turi[tilor a sc`zut cu 3,9%, un factor
decisiv fiind [i gripa aviar`, fiind cea mai sc`zut`
cifr` din ultimii 60 de ani.

Turismul asiatic – o pia]` 
în continu` dezvoltare

Zona Asiei Pacifice a înregistrat o cre[tere
semnificativ` a num`rului de turi[ti str`ini, de
6,8%, ajungând la 233 milioane de oameni. Îns`,
cea mai mare evolu]ie a num`rului de turi[ti str`ini
a fost înregistrat` în sud-estul Asiei, unde au venit
cu 8,7% mai mul]i turi[ti str`ini fa]` de 2011.

În 2012, singurele destina]ii unde nu s-au
îngr`m`dit turi[tii str`ini au
fost cele din Orientul
Mijlociu, aceasta din cauza
conflictelor care au avut loc
în regiune.

Turismul
European

În Europa, continen tul
cel mai vizitat la nivel
global, sosirile turi[tilor
str`ini au avut o cre[tere cu
3%, ceea ce reprezint` un
rezultat pozitiv, având în
vedre situa]ia economic`.
Cea mai bun` cre[ -
tere a avut-o Europa

timpuluila orizontul
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|| NN   CC OO NN TT II NN UU ~~   CC RR EE {{ TT EE RR EE
În raportul Organiza]iei Mondiale a Turismului (OMT), publicat

de Organiza]ia Na]iunilor Unite (ONU), num`rul de turi[ti din întreaga
lume a dep`[it, pentru prima oar`, în 2012, nivelul de un miliard de
persoane, iar estim`rile arat` c`, tendin]a de cre[tere, se va men]ine [i

în 2013.

Ü
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Central` [i de Sud-Est (+8%), urmat` de
Europa de Vest (+3%), unde Marea Britanie a

avut o cre[tere de 5%, iar Germania de 3%. Pe de
alt` parte, Fran]a [i Italia au înregistrat sc`deri
considerabile de -7%, respectiv -2%.

Pe regiuni, perspectivele de cre[tere a
num`rului de turi[ti str`ini, în anul 2013, sunt cel
mai probabil de 5-6% pentru Asia [i Pacific, de
4-6% pentru Africa, de 3-4% pentru America, de
2-3% pentru Europa [i 0-5% pentru Orientul
Mijlociu.

OMT estimeaz` c` tendin]a de cre[tere a
turi[tilor la nivel mondial nu se va men]ine doar
pentru anul 2013, ci va ajunge la 1,8 miliarde pân`
în 2030.

Turismul în bazele proprii ACR

În bazele proprii ale ACR de turism, s-a remarcat
o cre[tere evident` a turi[tilor membri ACR
precum [i ai altor cluburi automobilistice din

str`in`tate. Cea mai semnificativ` cre[tere
a avut-o Motelul ACR din Alba Iulia, urmat,
la mic` distan]` de Hotelul plutitor ACR din
Delta Dun`rii, acesta din urm` fiind
promovat puternic, în anul 2013, pentru
turi[tii str`ini, membrii ai cluburilor din
str`in`tate (ex. foto).
De asemenea, bazele proprii ACR de
turism din Alba Iulia, Nehoiu, Ol`ne[ti, Arad
[i din Delta Dun`rii sunt preg`tite, deja, [i
dispun de toate condi]iile pentru petrecerea
timpului liber pentru week-end, dar [i
pentru sejururi.  Punem la dispozi]ie,
inclusiv, informa]ii cu privire la itinerarii
turistice.

Flor in  F lor in  JUMUG~JUMUG~

timpuluila orizontul
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„Salonul auto al prim`verii”, a[a cum mai este
cunoscut, sper` [i aduc` din nou optimismul în
lumea auto european`, lovit` de o criz` f`r`
precedent în ultimii ani. Organizatorii au anun]at
circa 130 de premiere mondiale [i europene, iar
BMW se va num`ra printre constructorii care vor
]ine capul de afi[.

Germanii vor expune Seria 3 GT, M6 Gran
Coupe [i Z4 facelift, dar se vor eviden]ia [i prin
câteva concepte conpacte revolu]ionare, care î[i
propun s` schimbe fa]ada segmentului premium [i

al dezvolt`rii durabile. La standul BMW se va
num`ra [i gama de sisteme inovatoare de asistare
a conduc`torului din portofoliul BMW Connected
Drive.

Cu ocazia Salonului Auto de la Geneva,
compania german` Volkswagen marcheaz`
începutul unei noi generații de automobile GTD, cu

un motor turbo diesel de 2 litri, ce dezvolt`
135kW/184 CP, cu 14 CP mai mult decât
generația anterioar`, este cel mai puternic
VW Golf TDI din isorie. Noul motor de 2 litri
TDI livreaz` un cuplu maxim de 380 Nm de la
1.750 rpm și pân` la 3.250 rpm și corespunde
deja standardelor Euro 6 în ceea ce privește
poluarea. Golf GTD atinge 100 km/h în 7,5
secunde și este disponibil cu transmisie
manual` cu șase viteze sau cu transmisie
automatizat` (DSG) cu șase trepte.

Hyundai Grand Santa Fe, versiunea cu [apte
locuri a SUV-ului Santa Fe, va fi prezentat`, în
premier`, publicului european, a anun]at
produc`torul auto sud-coreean. Grand Santa Fe
nu are doar dou` locuri în plus, ci este [i mai mare
decât Santa Fe. Noul model se deosebe[te
de actuala genera]ie Santa Fe, în materie de

autonout`]i
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Salonul Auto Geneva 2013, ce se va desf`[ura în perioada 7 – 14
Martie, aflat la cea de-a 83-a edi]ie, va fi inaugurat sub formula „inova]iei
[i respectului fa]` de mediul înconjur`tor”, anun]ându-se, deci, o pleiad` de
nout`]i ecologice.

Ü
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design, printr-o gril` restilizat`, proiectoare de
cea]` [i bara de protec]ie fat`, dar [i prin

remodelarea complet` a par]ii din spate.

Citroen a anun]at dou` nou -
t`]i importante pentru Salonul
Auto de la Geneva, o versiune
restilizat` a ma[inii de ora[ C3
[i conceptul Technospace, care
prefigu reaz` liniile viitorului C4
Picasso, a relatat produc` torul
auto francez. În ceea ce
prive[te conceptul Techno -
space, Citroen spune c` acesta
ne dezv`luie cum va ar`ta noul
C4 Picasso, programat pentru
lansare ca ma[in` de serie în
semestrul II al acestui an.
Conceptul dispune de un
display tactil de 12 inch [i
scaune fa]` tip Relax.

Audi va expune, în premier` mondial`, A3 e-
tron, adic` o variant` hibrid`, reînc`rcabil` la priz`,
a modelului premium compact A3. Audi A3 e-tron
va concura pe pia]` cu Lexus CT 200h, în
contextul în care BMW [i Mercedes-Benz nu au
versiuni hibride ale modelelor Seria 1, respectiv
Clasa A. A3 e-tron are un consum mediu de 1,5 litri
benzin`/100 km [i emite 35 grame CO2/km. În
mod pur electric A3 e-tron poate parcurge o
distan]` de pân` la 50 km [i atinge o vitez`
maxim` de 130 km/h.

Skoda va prezenta, în premier` mondial`, noua
genera]ie a modelului Octavia Estate (break).
Octavia break se nume[te acum Estate, fa]` de
vechiul nume, Combi, utilizat pentru genera]iile
anterioare. Noua Octavia Estate este mai lung` cu
90 mm [i cu 45 mm mai lat` decât genera]ia

precedent`, iar ampatamentul a
crescut cu peste 100 mm.
Portbagajul este, de asemenea,
generos, cu un volum de 610 litri.
Spa]iul de încarcare poate ajunge
chiar la 1.740 litri prin rabatarea
scaunelor din spate.

Gama de motoriz`ri pentru noua
Octavia Estate este preluat` de la
versiunea sedan cu hayon. Este de
vorba despre propulsoare turbo pe
benzin` [i turbo diesel, cunoscute
de la Grupul Volkswagen.

C`t` l in  C`t` l in  MIHAIMIHAI

autonout`]i

Ü
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Cititorii Revistei „Autoturism” a[teptau, la fiecare
apari]ie, ca articolele, atât de inspirat scrise ale
redactorului Paul Borta, s` dea originalitate
acestei publica]ii, care, atunci, se apropia de patru
decenii de str`lucit` existen]`, onorându-[i
blazonul – ca de altfel [i acum – ca prim` revist`
auto din România. Cu autoritatea inginerului „de
motoare”, Paul Borta d`dea, în amplul registru al
profesiei de gazetar „verdictele exigen]ei” asupra
m`rcilor de auto -
mobile care î[i
c`utau loc între
preferin]ele pie]ei
de profil din
România. Dar nu
de pe „margine”,
dar nu dup`
s p e c i f i c a ] i i l e
tehnice atât de
generoase în
p r e z e n t a r e a
v a l e n ] e l o r
tehnice, ci de la
volanul acestora
în sutele [i sutele
de km rula]i pe
traseele „limit`”,
cum se spune.
Iar la multe
c o m p e t i ] i i
automobilistice,
Paul Borta era
prezent în con -
siliile de experti -
zare ai parame -
trilor din regula -
mentele CNAK-
ACR.

Acesta a fost
colegul nostru în
ale gazet`riei
automobilistice,
acesta a fost

gazetarul Revistei „Autoturism”, inclusiv în
posturile de comand` din redac]ie (Redactor [ef
adjunct), pân` în urm` cu [apte ani, când, datorit`
unei afec]iuni banale, tratat` pseudochirurgical, el
a plecat dintre noi, atât de prematur, Doamne, atât
de prematur. Dar modelul lui de om [i modelul lui
de gazetar r`mân mereu prezente.

Ilie Ilie GABRAGABRA

memoriamin
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Articol ap`rut în Revista „Autoturism” nr. 12, decembrie 2000






