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editorial

Automobil
Clubul Român
\n deceniul XI
al existen]ei sale
C alendarul a fost inventat pentru m`surarea timpului în zile, luni [i ani. Iar
timpul, în perspectiva duratei, exprim`
realizarea unui ideal profesional, intelec tual, moral sau social, materializat în
valori de cultur` [i civiliza]ie. {i, în acest
sens, putem spune c`, la 5 aprilie 2004,
când a aniversat un secol de existen]`,
Automobil Clubul Român a trecut deja
pragul intr`rii \n deceniul XI al istoriei
sale, iar anul 2013 reprezint`, expri mându-ne metaforic, timpul în care des` vâr ş im cele 11 decenii de existen]`.
Automobil Clubul Român ş i-a dobândit
un statut cu valoare de unicat în rândul
organiza]iilor neguvernamentale din ]ara
noastr`, înscriindu-se, în prezent, ca ve chime secular`, printre primele 10 cluburi
auto din Europa [i printre primele 14
cluburi auto din lume, membre ale FIA [i
AIT. Existen]a sa a evoluat o dat` cu
evolu]ia civiliza]iei automobilului în Româ nia, în Europa [i în lume. Nu gre[im spu nând c`, prin afirmarea neîntrerupt` a
valo rilor automobilismului românesc în
Eu ropa, inclusiv în domeniul inventicii,
înc`din zorii secolului XX, prin Aurel Per[u
sau Gogu Constantinescu, România f`cea
pa[i importan]i în integrarea sa în circuitul
mondial al valorilor civiliza]iei.
Este locul s` afirm`m, totodat`, în acest
moment al des`vâr[irii celor 11 decenii de
existen]`, c` Automobil Clubul Român a

r`mas fidel unui timp al managementului
credincios statutului s`u din 1904: de
orga niza]ie asociativ`; de garant de ser vicii [i avantaje pentru membrii s`i; de
ap` rare a intereselor specifice automobi li[ tilor; de ob]inere a unor facilit`]i în ca drul deplas`rilor cu automobilul în str`i n`tate; de implementare a activit`]ilor
pentru deprindere [i perfec]ionare a con ducerii auto, de siguran]` pe drumurile pu blice [i de dezvoltare a sportului auto mobilistic [i de karting.
Constituie o satisfac]ie deosebit` în ceea
ce prive ş te perenitatea valorilor clubului
nostru, faptul c` în cel de al XI-lea dece niu de existen]` s-a realizat un program
investi]ional de mare anvergur`, prin
resurse proprii economico-financiare ş i de
management: a fost încheiat` ac]iunea de
modernizare, în continuare, la standarde
europene, a sediilor filialelor jude]ene
ACR ş i al Municipiului Bucure ş ti; au fost
modernizate motelurile ACR Nehoiu, Alba
Iulia [i motelul de tranzit Arad, precum [i
Hotelul Plutitor din Delta Dun`rii; baza
turistic` ACR a fost completat` cu un
motel nou în sta]iunea balneoclimateric`
Ol`ne[ti. O realizare de excep ] ie, ca uni cat în România [i în cadrul FIA, a con sti tuit-o dezvoltarea capacit`]ii [i logisticii
de asisten]` rutier` pentru membrii ACR ş i
ai cluburilor partenere din str`in`tate, prin
achizi]ionarea, în anul 2011, a \nc`
15 auto plat forme noi, marca Iveco Ü
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Daily, care a îmbog`]it zestrea ACR,
asigurându-ne calitatea de lider al
domeniului.
Ca membru activ al FIA [i AIT, Auto mobil Clubul Român a imple men tat în ]ara
noastr` programele de edu ca]ie rutier` ale
acestor orga niza]ii. În oc tombrie 2006,
ACR a semnat la Bar celona, Declara]ia
privind siguran]a rutie r` „Make Roads
Safe” [i a lansat în Ro mânia campania
mondial` „Think Before You Drive”. În
martie 2007, ACR a semnat Charta
Securit`]ii Rutiere Europene pro movat`
de FIA; în sep tembrie 2010, ACR lanseaz`
Campania Mondial` „Make Cars Green”;
la 11 mai 2011, ACR lanseaz`, în ]ara
noastr`, împreun` cu al]i factori cu
atribu]ii în domeniu „Decada Mondial` a
Siguran]ei Rutiere 2011–2020”; iar în
ianua rie 2013 ACR lanseaz`, la nivel
na]ional, împreun` cu Funda]ia FIA
campania „O secund` pentru via]a ta” în
rândul copiilor de 6–14 ani. }intele
valorice ale campa niilor FIA implementate
de ACR, în de ce niul XI, au condus la

promovarea coman damentelor civiliza]iei
[i educa]iei rutiere în rândul tu turor parti cipan]ilor la traficul pe drumurile publice [i
la diminuarea accidentelor ru tiere soldate
cu victime umane.
Este edificator faptul c`, în luna noiem brie 2007, Comisia European` a conferit
ACR PREMIUL DE EXCELEN}~ în Sigu ran]a Rutier`, iar în luna aprilie 2008,
Automobil Clubului Român i-a fost atribuit
PREMIUL FIA pentru activitatea desf`[u rat` în ap`rarea intereselor majore ale
membrilor ACR.
Istoria recent` a ACR confer` ultimului
an al deceniului XI, o semnifica]ie deose bit`, atât pentru numeroasele genera]ii de
membri, cu [tate vechi în ACR, cât [i
pentru cei care ş i-au dobândit recent ca litatea de membri ai marii familii a Auto mobil Clubului Român, un Brand Na]ional
cu semnifica]ii aparte.
Constantin NICULESCU,
Pre[edintele
Automobil Clubului Român

Pre[edin]ii celor 108 cluburi automobilistice ai Regiunii I FIA, cluburi
care num`r` peste 38 de milioane de membri
4

ACR

interna]ional

Adunarea
General`
a Regiunii I FIA
O delega]ie a Automobil Clubului Român
con dus` de Pre[edintele Asocia]iei, Dl. Con stan tin Niculescu, a participat la reuniunile
Regiunii I FIA, care a avut loc la Viena în pe rioada 13-17 mai 2013. Reuniunile FIA, orga nizate cu acest prilej, au fost onorate de pre zen]a, D-lui Jean Todt, Pre[edintele Fede ra]iei
Interna]ionale a Automobilului.
Reuniunile au fost axate pe dezbaterea [i
solu]ionarea problemelor esen]iale ale ac ti vit`]ii cluburilor automobilistice membre ale
FIA, [i, în primul rând, cele care vizeaz` ac tivit`]ile specifice ale cluburilor din Regiunea I
FIA, în vederea afirm`rii lor, în continuare, în
mi[carea automobilistic` mondial`.
În cadrul Adun`rii Generale a Regiunii I FIA a
fost ales noul Pre[edinte al acesteia în per soana D-lui Thierry Willemarck (Belgia), înlo cuindu-l astfel pe Dl. Werner Kraus (Austria),

care a îndeplinit aceast` func]ie timp de 8 ani.
Dup` cum se [tie, din Regiunea I FIA fac
parte 108 cluburi automobilistice din Europa,
Orientul Mijlociu [i Africa, totalizând peste 38
milioane de membrii.
Cu prilejul reuniunii de la Viena, Pre[edintele
ACR a avut convorbiri cu Dl. Jean Todt, Pre [edintele FIA, cu Dl. Thierry Willemarck, noul
Pre[edinte al Regiunii I FIA, precum [i cu unii
lideri ai cluburilor auto na]ionale, pe probleme
de interes reciproc. De asemenea, Pre[edintele
ACR s-a între]inut cu Dl. Johannes Kahn,
Comisarul European pentru politic` regional`,
pe problematica dezvolt`rii rela]iilor tradi]iona le între cluburile automobilistice din ]`rile
dun`rene, în cadrul Strategiei Uniunii Europene
pentru Regiunea Dun`rii.
Georgiana MOGA
Corespondent de club pentru FIA

|n imagine:
Pre[edintele FIA,
Dl Jean Todt, cu
noul Pre[edinte
al Regiunii I FIA
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Campania na]ional` ACR
“O SECUND~ PENTRU VIA}A TA”
recunoscut` \n cadrul programului
“Road Safety in FIA Region I”
Proiectul Automobil Clubului
Român, sprijinit de c`tre Funda]ia FIA, intitulat “O Secund`
Pentru Via]a Ta”, care se deruleaz` în anul 2013, se bucur`
de aprecierea Federa]iei Interna]ionale a Automobilului, fiind
promovat în cadrul activit`]ilor
de siguran]` rutier` din Regiunea I FIA.
Proiectul Automobil Clubului
Român ajut` [colile s` î[i
dezvolte capacit`]ile de sus]inere a lec]iilor de educa]ie
rutier`, în cadrul laboratoarelor
[colare pe care le-am creat,
sprijini]i de cadre didactice cu
experien]` în domeniu.
Laboratoarele [colare din cadrul acestui proiect
au fost dotate cu video proiectoare, calculatoare,
manuale didactice [i seturi de plan[e din care
copiii deprind informa]ii despre modul în care tre-

buie s` circule, în siguran]`, atât ca pietoni [i
bicicli[ti, cât [i ca pasageri în autovehicule.
Exper]ii Automobil Clubului Român [i reprezentan]ii Serviciilor Locale ale Poli]iei Rutiere sprijin`
desf`[urarea
activit`]ilor de
educa]ie rutier`
[i
realizeaz`
ac]iuni practice
cu elevii care au
vârsta de 6 – 14
ani, care, potrivit statisticilor
accidentologice,
publicate
de
c`tre institu]iile
de profil, sunt
cei mai expu[i
riscurilor de fi
accidenta]i.
Alin
DROSU
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Cronic` selectiv`
a deceniului al XI-lea al ACR
Deceniul al XI-lea al ACR, demarat la 5
aprilie 2004, reprezint` una din cele mai
fructuoase perioade din istoria Automobil
Clubului Român, atât prin efectul in vesti]ional deosebit în dezvoltarea bazei
materiale [i logistice, cât [i prin pro gramele vaste desf`[urate pe linia siguran ]ei pe drumurile publice [i educa]iei
rutiere. Acest registru, bogat [i variat de
acti vit`]i [i ac]iuni, a fost completat cu un
program larg de ini]iative sectoriale [i
regionale îm preun` cu unele cluburi
automobilistice din sistemul FIA, precum [i
pe linia afirm`rii Automobil Clubului
Român în Societatea Civil` din România.
În cele ce urmeaz`, vom redescoperi câ teva momente istorice [i de timp mana gerial repre zentative ale deceniului XI al
Automobil Clubu lui Român.
 5 aprilie 2004: a avut loc s`rb`torirea
Centenarului ACR 1904-2004, jubileu onorat de
Pre[edintele României, Pre[edintele Senatului,

Pre[edintele FIA [i de pre[edin]ii celor mai mari
cluburi auto na]ionale din Europa.
 5 aprilie 2004: Comitetul Executiv al
ACR a înmânat unor militan]i de seam` ai mi[c`rii automobilistice din România, Trofeul Simbol al Centenarului [i Medalia Jubiliar` „Centenarul Automobil Clubului Român 1904-2004”
 5 aprilie 2004: a fost lansat` pe pia]`
lucrarea monografic` „Cronica Centenarului
ACR”, ca un omagiu adus f`uritorilor de ieri [i
de ast`zi ai Automobil Clubului Român.

 5 aprilie 2004:
pe fa]ada Hotelului
„Bulevard” din Capital`, a fost amplasat`,
printr-o festivitate o magial`, o plac` jubiliar` cu inscrip]ia „În
aceast` cl`dire s-a
constituit, la 5 aprilie
1904, Automobil Clubul Român”.
 22 septembrie
2004: s-a organizat
cursa auto Bucure[tiGiurgiu [i retur cu participarea a 100 de auTrofeul Simbol al
toturisme din toate ju- C e n t e n a r u l u i A C R
de]ele ]`rii, marcând
1904-2004
împlinirea unui secol
de la prima competi]ie în România, la 22
septembrie 1904.
 Octombrie 2004: o delega]ie a ACR,
condus` de Pre[edintele Constantin Niculescu
particip` la Paris, la aniversarea a 100 ani de la
înfiin]area Federa]iei Interna]ionale a Automobilului.
 Decembrie 2005: Automo bil Clubul
Român, care de]ine atributul de Autoritate Sportiv` Na]ional` pentru ]ara noastr` (ANS) particip` la Monte Carlo la Forumul ASN-urilor din
FIA.
 Ianuarie 2006: O delega]ie a ACR a
participat la inaugurarea sediului Biroului FIA de
la Bruxelles, organ oficial al FIA cu atribu]ii în
promovarea intereselor automobilismului pe
lâng` institu]iile UE.
 Ianuarie 2006: Este lansat în premier`
programul interna]ional de reduceri „Show Your
Card” pentru membrii cluburilor automobilistice
din FIA care cuprinde 25.000 de hoteluri, restaurante, magazine, muzee, etc pe toate continentele.
 Octombrie 2006: ACR semneaz`, la Barcelona, declara]ia FIA privind programul mondial
de siguran]` rutier` „Make Roads Safe”.

Ü
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 Noiembrie 2006: ACR lanseaz` în România, împreun` cu Poli]ia Român`, Campania
Mondial` „Think Before You Drive”, ini]iat` de
Funda]ia FIA [i Compania Bridgestone.
 20 martie 2007: la sediul Comisiei Europene din Bruxelles, Pre[edintele ACR a semnat
Charta Securit`]ii Europene, document interna]ional lansat de FIA [i UE.
 18 mai 2007: ACR a dat startul Campionatului FIA GT Bucharest Challenge, pe un traseu în jurul Palatului Parlamentului, considerat
cel mai mare eveniment automobilistic din istoria României.
 27 noiembrie 2007: Comisia European` a conferit Automobil Clubului Român PREMIUL DE EXCELEN}~ IN SIGURAN}A RUTIER~ pentru activitatea desf`[urat` în acest do-

meniu, în cadrul unei reuniuni desf`[urat` la
Bruxelles.
 23 aprilie 2008: FIA a atribuit Automobil
Clubul Român PREMIUL pentru sus]inerea în
]ar` [i str`in`tate a intereselor majore ale automobili[tilor, membri ACR.
 23 august 2008: s-a desf`[urat a doua
edi]ie a competi]iei automobilistice Bucharest
8

City Challenge, ca etap` a Campionatului Mondial FIA GT-4.
 6 martie 2009: Are loc Conferin]a Na]ional` a Automobil Clubului Român, care a reales
pe domnul Constantin Niculescu în func]ia de
pre[edinte al ACR.

 22 octombrie 2009: Pre[edintele ACR
particip` la Congresul Anual FIA [i Adunarea
General` a FIA, care l-au ales pe domnul Jean
Todt în func]ia de Pre[edinte al Federa]iei
Interna]ionale a Automobilului.
 7 aprilie 2010: ACR organizeaz`, în premier` pe ]ar`, Simpozionul Na]ional

Ü

civiliza]ia
„Accidentul Rutier [i Implica]iile sale SocioEconomice”, în conformitate cu Rezolu]ia ONU
privind „Decada Mondial` a Siguran]ei Rutiere

2011-2020” din 3 martie 2010, fiind prima ac]iune, \n acest sens, din România.
 22 septembrie 2010: ACR a lansat, în
Cetatea Marii Uniri, Alba Iulia, Campania Mondial` „MAKE CARS GREEN” ini]iat` de FIA.
 6 mai 2011: Pre[edintele FIA, domnul
Jean Todt efectueaz` o vizit` oficial` la Automobil Clubul Român înso]it de Ambasadorul
Global al Siguran]ei Rutiere de pe lâng` ONU,
[i a avut întrevederi la Parlamentul României [i
Ministerul Afacerilor Externe.
 6 mai 2011: Pre[edintele FIA [i Ambasadorul Global al Siguran]ei Rutiere de pe lâng`
ONU taie panglica inaugural` a noii flote de 15
autoplatforme de asisten]` rutier` marca „IVECO DAILY”, lansat` de ACR cu prilejul „Decadei
Mondiale a Siguran]ei Rutiere 2011-2020”.

 11 mai 2011: Automobil Clubul Român
lanseaz` la Bucure[ti, împreun` cu alte organiza]ii cu atribu]ii în domeniu, concomitent cu lansarea, în aceea[i zi, a acesteia în toate statele
lumii, a „Decadei Mondiale a Siguran]ei Rutiere
2011-2020”. Cu acest priliej, Pre[edintele FIA,
domnul Jean Todt, aflat în vizit` la ACR, a dat
un MESAJ INTERNA}IONAL în exclusivitate
postului TVR.

automobilistic`

 5 aprilie 2012: ACR a conferit, într-o
festivitate omagial`, Tofeul ACR [i Insigna de
Aur cosmonautului român, general-maior (r) ing.
Dumitru Prunariu cu prilejul împlinirii a 30 de ani

de la zborul s`u în spa]iul cosmic [i când ACR
i-a acordat înaltul titlu de Membru de Onoare al
Asocia]iei.
 3–5 septembrie 2012: ACR organizeaz` la Ploie[ti, în parteneriat cu Inspectoratul
General pentru Situa]ii de Urgen]`, prima edi]ie
a Competi]iei Na]ionale de Descarcerare [i
Acordare a Primului Ajutor Calificat.
 Ianuarie 2013: este lansat` în filialele
jude]ene ACR Campania Na]ional` „O secund`
pentru via]a ta”, în organizarea Funda]iei FIA [i
Automobil Clubului Român, destinat` educa]iei
rutiere a copiilor cu vârste între 6-14 ani.
 Martie 2013: Automobil Clubul Român
este desemnat ca membru al Consiliului Consultativ al Forumului Na]ional Român pentru implementarea strategiei Uniunii Europene privind
Regiunea Dun`rii.
 Aprilie 2013: are loc, la Centrul de Perfec]ionare a Managementului ACR de la Alba
Iulia, gala campionilor la automobilism [i karting
din ACR, cu denumirea de „Laurii Pilotajului
Auto 2012”.
 Mai 2013: s-a desf`[urat, la Centrul de
Perfec]ionare a Managemtului ACR de la Alba
Iulia, Training-ul FIA pentru comisarii competi]iilor de automobilism organizat de Institutul FIA
pentru Siguran]a Sportului Auto [i Sustena bilitate, ac]iune în premier` în România.
 13-17 mai 2013: Participarea unei delega]ii a ACR la Adunarea General` a Regiunii I a
Federa]iei Interna]ionale a Automobilului.
CRONIC~ SELECTIV~ realizat` de
Comisia de istoriografie a ACR
9
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ACR [i “FLAC~RA”,
interferen]e istorice
[i spirituale seculare
Automobil Clubul Român s-a
instituit, la 5 aprilie 1904, ca un
simbol al unei noi st`ri de spirit –
spiritul automobilismului – [i a
dezvoltat, în România, con[tiin]a
unor noi valori de cultur` [i
civiliza]ie, timp de 11 decenii.
Pentru c` automobilul n-a
reprezentat în istorie doar un
vehicul, ap`rut la confluen]a secolelor XIX [i XX, ci [i un simbol
al libert`]ii de mi[care a omului
modern.
Publica]iile vremii consemnau
faptul c` românul nostru „nu vrea niciodat` s` r`mâie în urma celorlalte popoare [i a [tiut s`
prevad` marele avânt luat la noi de noul mod de
locomo]iune” [i c` George Valentin Bibescu, bazându-se „pe grabnica dezvoltare ce au luat în
scurt` vreme cluburile automobilistice streine”, „a
pus primele baze ale unui club similar în ]ara
noastr`”.
Revista „Flac`ra” o publica]ie de r`sunet s-a
n`scut pe 22 octombrie 1911 [i împline[te, în
curând, 102 ani de existen]`. Directorul fondator al
acestei publica]ii seculare a fost gazetarul, scriitorul [i omul politic Constantin Banu, st`pânit de
crezul nobil, exprimat în cuvinte care au f`cut istorie. „O astfel de flac`r` râvnim s` aprindem [i
n`zuim s-o putem ]ine vie, deasupra patimilor oarbe [i intereselor trec`toare, pentru ca ea, luminând
sus, s` lumineze departe”.
Putem afirma c`, între Automobil Clubul Român
[i Revista „Flac`ra” a avut loc o sinergie, care a
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contribuit la dep`[irea unei simple
treceri simultane, într-un timp istoric, cultural [i psihologic. Cu siguran]`, via]a celor doi ctitori s-a intersectat.
Prin]ul George Valentin Bibescu,
s-a remarcat ca o personalitate
plurivalent`, ca pre[edinte al
Automobil Club Român [i fondator al „Revistei
Automobil`”, organ oficial al ACR, precum [i ca deputat de Prahova [i ca str`lucit diplomat.
La rândul s`u, Constantin Banu, ziarist [i scriitor, care a fondat Revista „Flac`ra”, a fost deputat
[i secretar al Camerei Deputa]ilor, ministrul
Cultelor [i Artelor în cabinetul lui Ion I. C. Br`tianu,
lider al Partidului Na]ional Liberal, în perioada
1909 – 1927. Men]ion`m [i faptul c` Legea promulgat` de Regele Carol, publicat` în Monitorul
Oficial din 13 Martie 1909, privind recunoa[terea
Societ`]ii Automobil Club Român din Bucure[ti,
calitatea de persoan` moral`, poart` semn`tura
Ministrului de Interne Ion I. C. Br`tianu.
În coloanele Revistei „Flac`ra” au fost g`zdui]i,
înc` de la lansare, colaboratori de prestigiu care
erau [i membri ai Automobil Club Român: Octavian Goga, membru de onoare al clubului Regional
Cluj; Demostene Botez, pasionat al curselor
automobilistice [i Mihail Sadoveanu, au fost
membri ai Clubului Regional Moldovenesc Ia[i;
Liviu Rebreanu î[i luase permisul de conducere în
26 martie 1925, la [coala oficial` de mecaniciconduc`tori de automobile a ACR; documentele
de arhiv` de la casa memorial` din comuna
bistri]ean` „G. Co[buc” consemneaz` deplasarea
poe]ilor George Co[buc [i Ioan Slavici prin ]ar`, în

confluen]e [i...
1915, cu automobilul, sub „patronajul” Automobil
Club Român.
Nu pot s` nu evoc acum, un episod remarcabil
al „interferen]elor” între ACR [i „Flac`ra”.
Întâiul laureat al Premiilor Flac`ra, din 1998, MS
Regele Mihai, care a fost, în perioada 1940 –
1947, Pre[edinte de
Onoare al Clubului nostru, a onorat cu prezen]a Sa [i a MS Regina Ana, la 5 aprilie
2003, Automobil Clubul
Român, înscriind un arc
de timp de peste o jum`tate de secol, la festivitatea consacrat` împlinirii a 99 de ani de
existen]` a asocia]iei.
Mi-aduc aminte de un
alt fan al ACR [i colaborator la “Flac`ra”, scriitor [i critic, care mi-a vorbit
despre „oamenii mari” ca modele, pentru
genera]iile urm`toare.
|n acest context, putem spune, c` între Pre[edintele ACR, inginerul Constantin Niculescu, [i
scriitorul George Arion, care conduce, începând
din ianuarie 1990, ca redactor [ef, Revista „Flac`ra”, iar ulterior devenind pre[edinte - director
general al trustului “Publica]iile Flac`ra”, pe care îl
recomand` o oper` literar` impresionant`, de
proz`, poezie, teatru [i jurnalistic`, s-a instalat o
stare de sinergie.
Desigur, într-un echilibru dinamic, logic [i ra]ional, de echidistan]` personal` în evaluarea
fenomenelor contemporane.
Timpul istoric le-a favorizat adâncimea acestei
sinergii, având în vedere c`, în 1967, Constantin
Niculescu a devenit salariat al ACR, ca Secretar al

sinergie

Filialei Bra[ov, iar George Arion s-a angajat în
1974, ca redactor la Revista „Flac`ra”.
{i unul [i altul au r`mas fideli, într-o profesiune
de credin]` exemplar`, acestor dou` institu]ii.
Literatura scriitorului George Arion nu se poate
citi „sorbind o cafea”
pentru c` e[ti cople[it
de „cascadele” de umor
[i de „confuzia enigmelor”, a[a cum consema
academicianul
Eugen Simion.
A[a cum via]a [i activitatea Pre[edintelui Constantin Niculescu, vremuite, prin excelen]a
longevit`]ii, la Automobil Clubul Român, n-au
fost un „fluviu lin”, ci,
fr`mântate de multe
valuri ale istoriei [i provoc`ri pe toat` întinderea
celor peste patru decenii de manageriat al automobilismului românesc [i interna]ional.
De numele lui Constantin Niculescu sunt legate
evolu]ia [i dezvoltarea modern` a ACR [i afirmarea organiza]iei \n mi[carea automobilistic`
mondial`.
Doi oameni la superlativ, care au creat [i continu` s` creeze istorie, în domenii atât de diverse,
îns` atât de apropiate în spa]iul culturii [i civiliza]iei
din România.

Ü

Dr. Ilie GABRA
Director
al Revistei „Autoturism”
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Spovedania unui “fost”
om politic.
Dar NU a unui \nvins!
constituie [i azi a doua mea religie” declara]ie
care, la rândul ei, la cap`tul unui sbucium ce
i-a încununat biografia, vine s` justifice de votamentul, patima a[ spune, cu care, decenii
de-a rândul s-a dedicat afirm`rii [i consacr`rii
Clubului auto mobilistic român drept unul din
argu mentele semnificative ale societ`]ii
noastre civile, pân` la crearea, unicat în geo gra fia politic` a veacului dou`zeci [i unu,
chiar a unui partid, Partidul Na]ional al Auto mo bili[tilor, întemeiat pe o doctrin` moral`
contagioas` prin valorile spirituale sus]i nute,
în favoarea unei civiliza]ii supe rioare a
comportamentului public [i pe principiile
de mocra]iei autentice, sigur, îns`, din Ü

Dinu S~RARU: însemn`ri
despre cartea „Politica [i
eternizarea nihilismului” de
Constantin N ICULESCU
Numele inginerului specializat politehnic în
construc]ia automobilului, Constantin Nicu les cu, este azi înconjurat [i sus]inut de o au tentic` aur` legendar` [i nu m` sfiesc s` spun
c` el este [i va r`mâne înscris în galeria
ctitorilor mi[c`rii automobilistice române[ti,
de ce s` nu recunoa[tem, cu el de fa]`, al`turi
de numele marilor automobili[ti români, oa meni politici, reprezentan]i de seam` ai vie]ii
publice, parlamentari, mini[tri, scriitori celebri,
în frunte, fire[te, cu prin]ul George Valentin
Bibescu, cel dintâi pre[edinte al Automobil
Clubului Român.
Inginerul de automobile Constantin Nicu lescu
[i-a dedicat întreaga via]` slujirii
universului automobilistic, “o stare de spirit”
cum singur îl define[te, “c`ci dragostea de
automobilism [i automobili[ti a constituit [i
12
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nefericire, într-un contrast ce s-a dovedit
în scurt timp, isbitor [i direct p`gubitor cu
ori ginalitatea democra]iei noastre tranzac ]ioniste, trainic înregimentat` tradi]iei vechi [i
puternice a tranzac]ionismului autohton de
care s-a ocupat atât de temeinic [i de
revelator prin concluziile cercet`rii exhaustive,
academicianul R`zvan Theodo rescu, a[a cum
s-a dovedit str`lucit [i în dis cursul de recep]ie
al istoricului la Academie.
Ei bine, se poate spune c` lucrarea pe care
o prefa]`m ast`zi, indiscutabil o monografie
reprezentativ` prin rigoare, r`bdarea detalierii
[i sus]inerii faptelor, [i însufle]it` inspirat de
împ`timirea celui ce a fost nu numai martorul
ci [i participantul activ la ini]ierea [i des f`[urarea acestor fapte, reprezentativ`, spun,
pentru o prim` Istorie a automobi lismului
românesc, a avatarurilor istoriei respective, nu
numai rememorate con[tiincios dar [i co mentate cu o conving`toare judecat`, moral`
în primul rând, capabil` s` sublinieze ideea
nobil` de Spovedanie a unui militant pentru
democra]ie, pentru o societate civil` angajat`
lucid [i devotat în slujba moralei vie]ii sociale

avatarele istoriei

[i politice a unei ]`ri care dup` 1990 avea
dreptul s` Spere în victoria democra]iei.
Este remarcabil` în aceast` Spovedanie, în
aceast` nevoie irepresibil` de eliberare, de
desc`tu[are a con[tiin]ei prin desv`luirea
adev`rului [i esen]ei unei mari dezam`giri,
candoarea bunei credin]e cu care autorul
istoriei automobilismului românesc [i, cum
spuneam, s` recunoa[tem, unul din creatorii
ei, de la jum`tatea secolului trecut [i pân` azi
î[i asum` “denun]ul” întemeiat [i binevenit al
malforma]iilor vie]ii noastre politice [i
parlamentare, în aceia[i m`sur` de virulent [i
fa]` de anii dictaturii [i fa]` de ace[ti ultimi
aproape dou`zeci de ani care se revendic` de
la binefacerile democra]iei a[a zis originale în
care a avut loc [i apari]ia democratic` a
Partidului Automobili[tilor Români [i dispari]ia
lui, tot democratic`, prin supunerea nu mai
pu]in dictat` de mo cratic la absorb]ia sufo catoare.
Este de observat, [i fac acest lucru cu
satisfac]ie, c` autorul Spovedaniei se ridic` [i
elegant [i respectuos, istorice[te vor bind, deasupra factologiei aride, pe care Ü
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nu o ignor` pentru sus]inerea adev`rului
s`u, deasupra subiectivit`]ii p`tima[e,
l`sând liber` patima militantului pentru o
cauz` pe care o face conving`toare ca fiind a
societ`]ii, a civiliza]iei sociale [i politice, a
actului justi]iar, a exigen]elor moralei sociale
[i individuale, a credin]ei în ideal.
Sunt pagini în cartea atât de bine construit`
[i redactat` a inginerului Constantin Nicu lescu pe care le-am v`zut ca fiind de natur`
s` argumenteze inspirator, din punctul de
vedere al unei severe [i complexe docu menta]ii, scrisul meu la cel de al doilea volum
al romanului „Ciocoii noi cu bodiguard”, pentru
care îi mul]umesc [i pe aceast` cale, re cu noscând în autor o Con[tiin]` semni ficativ`
pentru voin]a de a-[i asuma pân` la cap`t
voca]ia r`scolirii dramatice a realit`]ii pentru
aflarea [i r`spicarea adev`rului.
Ne afl`m, a[adar, în fa]a unui autentic re chizitoriu inspirat de o Con[tiin]` ultragiat`,
capabil` s` nu renun]e la b`t`lie, [i nu cred
c` gre[esc dac` spun c` în aceast` carte
istoricii au [i vor avea un document peste care
nu se va putea trece în reconstituirea imaginii
ultimilor dou`zeci de ani atât de semnificativi
pentru greaua na[tere a democra]iei ro mâ ne[ti post-decembriste.
Sunt merite ce fac din Spovedania, cum îmi
place s` numesc cartea inginerului Constantin
Niculescu, amintind astfel Spovedania unui
învins, celebr`, a lui Panait Istrati p`strând,
fire[te, propor]iile [i men]ionând c` aceia
vorbea despre marea dezam`gire produs` de
falsa democra]ie socialist` sovietic`, sunt
merite în aceast` carte, zic, evocând cu am` r`ciune falsurile [i tranzac]ionismul p`gubitor
[i nefericit moral în cel mai înalt grad al
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democra]iei noastre, repet originale care o vor
face, si gur, cu nos cut` [i apre ciat` pentru c`
adev` ru rile ei, în so ]ite de since ritatea [i dra ma tismul relat`rii [i de virulen]a critic` sunt
adev`rurile unei întregi societ`]i.
Dar, nu mai pu]in important este, în tot
cuprinsul Spovedaniei, faptul c` aceasta nu
este m`rturia unui învins, faptul c` ea reflect`
la fel de contagios ca [i virtutea ei critic`,
încrederea vital` a autorului în opera lui de
creator al Universului automobilistic românesc
de azi, dup` o via]` de admirabil` d`ruire în
slujba lui, de con[tiin]` a datoriei împlinite.
Repet, numele inginerului Constantin Ni culescu va r`mâne, el se va ad`uga bine me ritat al`turi de acelea al întemeietorilor “st`rii
de spirit” [i de civiliza]ie care este auto mo bilismul, într-adev`r, în rândul c`rora se afl`
un Take Ionescu, un Mitilineu, un Titulescu,
un Sadoveanu, un Rebreanu, ca s` nu
pomenesc decât doar câteva nume celebre
ale spiritualit`]ii noastre.
El, acest nume, va fi cunoscut [i recunscut
[i în ]ar`, unde valorile reale a[teapt` înc` is toria spre a fi cinstite, la fel cum este
recunoscut în cercurile înalte ale auto mo bilismului european, Asocia]ii [i Cluburi [i
organiza]ii automobilistice justificând un
stadiu al civiliza]iei [i un criteriu al ei, unde
Constantin Niculescu ocup` un loc care ne
onoreaz`.
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SOCIETATEA CIVIL~
DIN ROMÂNIA
{I “ANGAJAMENTUL”
COMISIEI EUROPENE
Comisia European` a
adresat în luna sep tem brie 2012, o COMUNI CARE c`tre Parlamentul
Euro pean, Consiliul Euro pei, Comitetul Eco nomic
[i Social Euro pean [i
c`tre Comitetul Regiu nilor în leg`tur` cu „Im portan]a Societ`]ii Ci vile” ca o component`
esen ]ial` a oric`rui sis tem democratic, a dez volt`rii durabile [i echi tabile, a consolid`rii coe ziunii sociale.

„FOILE DE PARCURS ALE UE”
PENTRU ORGANIZA}IILE
SOCIET~}II CIVILE
Automobil Clubul Român, care reprezint`
una din cele mai reprezentative organiza]ii ale
Societ`]ii Civile din România, consider` „CO MUNICAREA” Comisiei Europene de o înse mn`tate programatic` deosebit` [i de o mare
actualitate pentru statele Uniunii Euro pene,
inclusiv pentru ]ara noastr`. „Foile de parcurs”
ale UE pentru organiza]iile Societ`]ii Civile, ca
s` utiliz`m terminologia “COMU NIC~RII”,
prezint` un num`r semnificativ de imperative
care privesc aceast` di men siune politic`
definitorie în construc]ia unui stat de drept
care s` garanteze coeziunea social`. Acestea
au în vedere, în principal, urm`toarele:

 Definirea conceptului Uniunii Europene
privind „organiza]iile societ`]ii civile cu
caracter asociativ”, rolul lor în construirea
unor state noi, responsabile [i legitime pentru
consolidarea coeziunii sociale [i instituirea
unor democra]ii noi, deschise [i mai pro funde;
 Asigurarea sistemului juridic [i judiciar
democratic func]ional din partea statului, care
s` ofere organiza]iilor societ`]ii civile dreptul
de jure [i de facto pentru libertatea de expri mare [i accesul la informa]ii [i de participare
la via]a public`;
 Participarea organiza]iilor societ`]ii
civile la politicile na]ionale, sprijinirea lor în
calitate de furnizori de servicii, prin parte ne riate de colaborare, esen]iale pentru pro gre sul social [i care s` r`spund` ne cesi t`]ilor popu la]iei [i aspectelor ce ]in de Ü
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dezvoltarea durabil`, na]ional` [i secto rial`;
 Cre[terea rolului societ`]ii civile în furni zarea de servicii, completând ac]iunea guver namental` la nivel local [i na]ional, partici parea la parteneriate, în special în sectorul
care beneficiaz` de cooperare bilateral` a
UE, la abord`ri coordonate în mecanismele
de finan]are, având la baz` reglement`ri
solide [i transparente care s` garanteze
echitatea acestora.
Automobil Clubul Român consider` c`, prin
substan]a sa, COMUNICAREA Comisiei
Euro pene, privind organiza]iile societ`]ii
civile, nr. 492 din luna septembrie 2012, pune
într-o nou` lumin` [i ridic` noi parametri de
responsabilitate în abordarea pe care statele
Uniunii Europene sunt obligate s-o realizeze
în acest domeniu. Comisia reprezint` un
r`spuns reînnoit al UE pentru a oferi mijloace
de ac]iune organiza]iilor neguvernamentale
ale societ`]ii civile vizând guvernarea de mo cratic` [i coeziunea social`.
Automobil Clubul Român consider` ca
având o însemn`tate special` prevederea din
„COMUNICARE” cu privire la crearea cadrului
institu]ional comunitar care s` faciliteze
dialogul organiza]iilor societ`]ii civile cu
institu]iile euro pene. Prezint` o utilitate de
mare rezonan]` prevederea referitoare la
func ]ionarea la UE a unui GRUP CON SULTATIV MULTIPARTIT care s` permit`
organiza]iilor societ`]ii civilie [i actorilor rele van]i în materie de dezvoltare, s` poarte
dialogul cu institu]iile UE. În accep]iunea

ACR, acest fapt prezint` relevan]` mai ales în
situa]iile în care dialogul organiza]iilor
societ`]ii civile cu institu]iile guvernamentale
este restrâns, în situa]iile în care se aplic`
restric]ii severe în ceea ce prive[te cadrele
juridice [i de politic`, unde se manifest`
încerc`ri de discreditare sau de incriminare,
ac]iuni de intimidare [i obstruc ]ion`ri re feritoare la accesul la fonduri.
În cadrul „COMUNIC`RII” se întrevede
perspectiva intensific`rii eforturilor pentru a
monitoriza legisla]ia, reglement`rile [i aspec tele opera]ionale ale unor institu]ii ale statului
care pot afecta organiza]iile societ`]ii civile,
inclusiv solu]ia suspend`rii de c`tre UE a
cooper`rii cu autorit`]ile na]ionale care
ignor` principiile fundamentale de man i festare a organiza]iilor societ`]ii civile.

ROMÂNIA: UN SPA}IU
RESTRÂNS DE MANIFESTARE
A SOCIET~}II CIVILE
Este un adev`r cunoscut c` în România
exist` creat sistemul „juridic [i judiciar
democratic”, ca s` ne exprim`m în termenii
„COMUNIC~RII” Comisiei Europene, pentru
„libertatea de exprimare” a Societ`]ii Civile.
Îns` acesta nu este func]ional, „de facto”, în
foarte multe situa]ii. Putem exemplifica,
printre multiplele spe]e ale „e[u`rii” Ü
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institu]iilor statului în acest domeniu,
doar dou`, îns` deosebit de semni fica -

tive.
Ministerul Transporturilor [i Infra structurii
ignor` sistematic, în ultimii ani, „Legea
asocia]iilor [i funda]iilor” nr. 26/2000. Este de
neconceput ca Automobil Clubului Român,
care, începând cu 1910 a organizat, \n
premier`, cursuri ale [colii de [oferi pentru
membrii asocia]iei [i a demonstrat perfor man]` în domeniu, s`-i fie anulat acest drept
legal printr-un „Ordin” emis de Ministerul
Transporturilor [i Infrastructurii. La rândul ei,
instan]a de judecat`, prin solu]ia dat` \n cazul
ac]iunii demarate de ACR a nesocotit pre vederile constitu]ionale [i ale Legii Aso cia]iilor [i Funda]iilor, ACR fiind v`duvit de
acest drept legal.
De asemenea, ca s` ne referim la un alt
exemplu flagrant, preciz`m c` este de
neconceput ca într-o Conferin]` Na]ional`
intitulat` „Siguran]a Rutier` în Context
European”, din luna aprilie 2013, organizat`
sub patronajul unor institu]ii guvernamentale,
s` fie ignorat rolul [i locul organiza]iilor
societ`]ii civile în formarea [i dezvoltarea
unui comportament preventiv pe drumurile

de vedere

publice din România. Acest „nihilism” fa]` de
organiza]iile societ`]ii civile este ridicat la
nivel de politici în domeniu prin proiectul
documentului final, denumit „Stra tegia
na]ional` în domeniul siguran]ei rutiere 20132020”, în care organiza]iilor societ`]ii civile li
se confer` un rol periferic.
A devenit, ast`zi, la ordinea zilei, în
România, sintagma „Ordinul bate Legea”. Nu
surprinde nici faptul c` la peste o jum`tate de
an de la pro movarea de c`tre Comisia
European` a „COMUNICARII” privind par ticiparea orga niza]iilor societ`]ii
civile la
politicile na]io nale, la furnizarea de servicii în
completarea
ac]iunilor
guvernamentale,
privind eliminarea tendin]elor de discriminare
[i a derapajelor în acest domeniu, s` nu se
schimbe înc` atitudinea discriminatorie a
unor institu]ii ale statului fa]` de Societatea
Civil`. Sunt frecvente cazurile în care
organiza]ii ale Societ`]ii Civile din România
sunt determinate s` se adreseze organis melor de profil ale Uniunii Europene, pentru
intrarea în normalitate, a[a cum a procedat [i
Automobil Clubul Român.
Alexandru VASILE
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NOUL CONCEPT AL ACR
|N ORGANIZAREA
COMPETI}IILOR
AUTOMOBILISTICE
Exist` o „preistorie” a competi]iilor auto mobilistice organizate în România. Aceasta
este atestat` documentar la 22 iulie 1901,
când Prin]ul George Valentin Bibescu, viitorul
pre[edinte al ACR, realizeaz`, cu automobilul
s`u, prima curs` pe ruta Geneva – Bucure[ti,
cu o vitez` tehnic` medie de 24,5 km/h, pe
distan]a de 1827 km. C`l`toria a fost descris`
în cartea „Jurnal de Bord”, de c`tre v`rul s`u,
Nicolae Cantacuzino, care l-a înso]it, împreun`
cu celebrul mecanic Keller.
Iar la data de 22 septembrie
1904 are loc prima curs`
auto organizat` de ACR, pe ruta Bucure[ti – Giurgiu [i
retur, pe un parcurs de 120 km, cu start din fa]a Fântânii
Cantacuzino (Filaret), câ[tigat` de Prin]ul George
Valentin Bibescu, în 1h 48’ (media orar` 66 km/h).
Competi]ia automobilistic`, pe ruta Bucure[ti –
Giurgiu [i retur, a avut un ecou deosebit, nu doar
european, ci [i interna]ional, Automobil Clubul Român
fiind înscris în analele mondiale ca al [aselea club din
lume care a organizat competi]ii automobilistice, dup`
Fran]a, SUA, Germania, Italia [i Austria.

Un secol de performan]e
interna]ionale
Debutul românilor în competi]ii interna]ionale
continu` în 1906, la Cursa de Vitez` în Coast`
de la Chateu – Thierry din Fran]a, cu 90 de
concuren]i, unde I. Maican ocup` al treilea loc
pe podium. În anul 1926, la cursa Bucure[ti –
Paris [i retur în mers continuu, pe 2750 km, f`r`
oprire (exceptând penele de cauciuc), Henry
Manu, membru fondator al ACR, înso]it de N.
Constantinescu, realizezaz` primul record (52
ore dus [i 51 ore la înnapoiere), pe o ma[in`
Buick. În 1927, la raliul de la Monte Carlo, cu 52
de concuren]i, Alexandru Racovi]` se clseaz`
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pe locul cinci. În 1928, la prima edi]ie a Raliului
de la San-Remo, E. Urd`reanu se claseaz` pe
primul loc, în zona a doua, câ[tigând
„Marea Medalie”. În 1936, la Raliul „Monte Ü
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Carlo”, Petre Cristea [i Ion Zamfirescu
ocup` locul I, performan]` considerat` cea
mai mare pentru automobilismul românesc. În
acela[i an, Jean Calcianu câ[tig` „Marele
premiu al ora[ului Belgrad”, în concure]` cu
pilo]i de elit` din Fran]a, Germania [i Italia. În
1939, pe celebrul circuit de la Nurburgring,
Petre Cristea ocup` locul I, cu o medie de 115
km/h, pe o ma[in` BMW, performan]` care n-a
fost dep`[it` decât în 1953, de celebrul pilot
englez Stirling Moss. În 1969 începe seria
marilor raliuri inter na ]ionale cu automobilul
românesc de teren Aro M – 461, în care ]ara
noastr` ocup` primele locuri la „Raliul
P`durilor” (1970 - Belgia), la raliul „Fiii Plajelor”
(1973 – Oregon). La edi]ia a VI-a, 1970, a
Raliului Balcanic, echipajul E. Ionescu-Cristea –
P. Vezeanu ocup` locul II, iar în anul 1972
ocup` primul loc, în confruntare cu pilo]i de
renume mondial. Acela[i echipaj ocup` locul 1
la Raliul „Nisipurile de Aur” din 1973.
În noile condi]ii pe plan na]ional [i interna]ional
ale automobilismului sportiv, ACR înfiin]eaz`, în
anul 1974, „Federa]ia Român` de Automobilism [i
Karting”, care va organiza, în deceniile urm`toare,
marile competi]ii de automobilism [i karting, dar
mai ales „Raliul României”, în care pilo]ii români

realizeaz` performan]e deosebite: Ludovic Balint
a fost de 7 ori campion na]ional la raliuri (1981 –
1993); Nicu Grigora[ a realizat o lung` domina]ie
în sportul auto din România prin 9 titluri de
campion absolut la „Vitez` pe Circuit”, locul 1 la
clas` [i locul 4 în clasamentul general la Turul
Europei; Eugen Ionescu Cristea a câ[tigat 43 de
titluri de campion na]ional [i multe locuri frunta[e
la curse interna]ionale. {i lista ar putea continua.
Performan]ele kartingului ACR sunt marcate de
Dumitru Telescu, Constantin Rusu, {tefan Lucian

auto

(ca pilot [i constructor al pistei de karting Tg. Secuiesc), Dan Spuderca, Constantin R`ileanu, etc.

Un nou deceniu
al automobilismului
[i kartingului sportiv ACR
A fost de natura eviden]ei c`, dup` anii 2000,
a sporit spectacular interesul automobili[tilor
pentru sportul de performan]`, atât ca urmare a
cre[terii exponen]iale a gradului de motorizare
a popula]iei tinere din ]ara noastr`, cât [i
ascensiunii f`r` precedent a num`rului de curse

Foto Ana Groza

auto pe mapamond, mediatizate în exces.
Automobilismul [i kartingul sportiv au urcat pe
locuri de vârf pe scara preferin]elor. Iar Automobil Clubul Român a modernizat managementul sportului automobilistic pentru amatori [i
licen]ia]i. Astfel, dup` anul 2004, filialele
teritoriale ACR au ini]iat [i sprijinit crearea de
cluburi locale de automobilism [i karting, sub
egida CNAK – ACR [i în conformitate cu Regulamentul Federa]iei Interna]ionale a Auto mobilului. Totodat`, ACR a sprijinit conceptual
crearea de piste de karting la parametri
interna]ionali la Bac`u, Târgu Secuiesc, Bucure[ti, Arad, al`turi de multele existente deja în
alte zone ale ]`rii. S-a restaurat din temelii
conceptul de integralitate între baza de mas`
pentru selec]ie [i debutan]i [i sportul de
performan]` automobilistic`. S-au creat centre
jude]ene [i regionale ale sportului automobilistic de mas` [i de preg`tire pentru înalt`
performan]`, sub egida CNAK – ACR, la Timi[oara, Deva, Satu Mare, Baia Mare, Craiova,
Bucure[ti, etc. Cluburile sportive de automobilism [i karting, cu sprijinul Comisiilor teritoriale de profil din filialele jude]ene ACR,
au organizat, an de an, competi]ii de larg` Ü
19

sportul

auto

Ü

audien]`: curse VTM, de îndemânare [i
orientare, tehnico-aplicative, raliuri femina,
concursuri de karting, care s-au constituit în
baze puternice de preg`tire [i selec]ie a zeci [i
sute de sportivi, pentru sportul automobilistic de

Municipiului Alba Iulia, sub denumirea
simbolic` „LAURII PILOTAJULUI AUTO”.
Printre redutabilii organizatori de competi]ii s-au
remarcat Sorin Itu (Sibiu), Ladislau Giurisici [i
Florin Isac (Timi[oara), Ioan {taier (Deva),
David Seletye (Satu Mare), Eugenia Ni]`
(Craiova), Claudiu Mure[an (Baia Mare) [i al]ii.
Au fost onora]i, pentru valorile sportive
dobândite, cu trofee, medalii [i diplome de
excelen]` din partea Pre[edintelui ACR, cei mai
bine clasa]i sportivi români în competi]iile
na]ionale, precum [i Mihai Marinescu, Costel
C`[uneanu, Robert Vi[oiu, Petru] Florescu [i

înalt` performan]`. Un loc aparte l-a ocupat
Campionatul FIA GT Bucharest City Challenge

din jurul Parlamentului, cu edi]ii în 2007 [i 2008,
precum [i etapa a 8-a a „Raliului Sibiului”, etap`
în „Intercontinental Rally Challenge”, competi]ie
interna]ional` de mare prestigiu, prev`zut` în
Calendarul FIA, ambele competi]ii reprezentând
cele mai mari evenimente automobilistice din
istoria României.

Laurii Pilotajului Auto 2012,
sub semnul performan]ei
competi]ionale
Sportul automobilismului [i kartingului din
sistemul Automobil Clubului Român, desf`[urat
în anul 2012 [i-a desemnat câ[tig`torii, la gala
campionilor organizat` în Cetatea Marii Uniri de
la Alba Iulia, în data de 13 aprilie 2013, sub
patronajul Consiliului Jude]ean Alba [i Prim`riei
20

Dionisos Marcu, care s-au clasat, pe locuri
deosebit de onorabile în competi]iile inter na]ionale. La scen` deschis` au fost aplauda]i
câ[tig`torii locurilor de pe podiumul laurea]ilor,
peste 50 de campioni na]ionali la automobilism
[i karting, juniori [i seniori, precum [i campioanele sportului feminin la automobilismul [i
kartingul 2012. Au fost premia]i, de asemenea,
organizatorii de competi]ii, cei mai reprezentativi arbitri, precum [i reprezentan]ii administra]iilor locale care au sprijinit desf`[urarea
acestor competi]ii. Piramida valoric` a multor
zeci de etape de automobilism [i karting au
constituit-o încep`torii, debutan]ii [i licen]ia]ii
care [i-au disputat întâietatea în 2012, având la
baz` Regulamentele aprobate de CNAK – ACR.
În luna mai 2013 s-a organizat, la filiala ACR
Alba Iulia, sub auspiciile Institutului FIA pentru
Siguran]a Sportului Auto [i Sustenabilitate,
Training-ul comisiilor de oficiali sportivi (arbitri,
revizori, etc.) în vederea cre[terii calit`]ii
organiz`rii competi]iilor auto [i reducerii
riscurilor pentru sportivi, arbitrii [i spectatori.
Ioan OLARU
Secretar General al CNAK - ACR

\n

premier`

TRAINING-UL COMISARILOR DE
AUTOMOBILISM AI AUTOMOBIL
CLUBULUI ROMÂN
- O PREMIER~ |N ROMÂNIA -

Din ini]iativa Automobil Clubului Român, ca
Autoritate Sportiv` Na]ional` pentru Automobilismul
[i Kartingul Sportiv (ASN), atribuit` de FIA, a fost
organizat, în perioada 17 – 19 mai 2013, TRAININGUL COMISARILOR DE AUTOMOBILISM ai ACR
(Training our officials for seif and sustainable motor

sport), sub auspiciile Federa]iei Interna]ionale a
Automobilului. Training-ul a fost realizat de speciali[ti
ai Institutului FIA pentru Siguran]a Sportului Auto [i
Sustenabilitate [i ai Comisiei Na]ionale de
Automobilism [i Karting a ACR, la „Centrul de
Perfec]ionare a Managementului ACR” Alba Ü
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Un spa]iu însemnat în training s-a acordat rolului
comisarului de raliu, în accep]iunea de „judec`tor” [i
revizorului de raliu, precum [i în]elegerii profesionalismului, integrit`]ii [i codului etic al acestora, a
managementului incidentelor, al riscurilor activit`]ii de
comisariat de raliuri, precum [i minimiz`rii conflictelor, solu]ion`rii litigiilor în mod eficient.
Manualul de lucru a acordat, de asemenea, un rol
însemnat sprijinului pe care este chemat` s`-l acorde
Autoritatea Sportiv` Na]ional` (ACR), atribuit` de
FIA, siguran]ei comisarilor, concuren]ilor [i publicului

Ü

Iulia. Cursul a constat, în principal, în prezentarea de experien]e practice în organizarea competi]iilor auto de la multe cluburi, membre ale FIA.
Training–ul a fost conceput într-un sistem modular
prin prezentarea de experien]e inedite, în
organizarea competi]iilor auto, în constituirea [i
preg`tirea echipelor de comisari (oficiali) de raliuri.
Metoda de training a constat în prezentarea de
„jocuri”, „roluri” [i „sesiuni”, de materiale [i informa]ii
de suport, de scenarii prestabilite, care au excelat
prin noutate [i originalitate, prin valoarea lor teoretic`
[i practic`.
Exper]ii FIA, apar]inând Confedera]iei Australiene
de Moto Sport, au prezentat cursan]ilor un MANUAL
DE LUCRU structurat pe 54 de capitole, dintre care
nominaliz`m pe cele privind managementul opera]ional al evenimentului sportiv, ghidul comunica]iilor, structura [i protocolul lor; preg`tirea
evenimentului sportiv; responsabilit`]ile conducerii
curselor; construc]ia re]elelor de securitate la curse
pentru zonele spectatorilor; interven]iile medicale, ale
pompierilor [i ale personalului de refacere în situa]iile
de urgen]`; responsabilit`]ile post competi]ii;
semnele [i terminologia de raliu.

larg, cre[terii [i exercit`rii competen]elor [i responsabilit`]ilor ce le revin. De o apreciere aparte s-au
bucurat „Studiile de Caz” realizate pe o problematic`
divers` [i de prim` însemn`tate.

Participan]ii la training au fost evalua]i, în final,
dup` contribu]ia la exerci]iile de lucru în grup [i dup`
calitatea complet`rii fi[elor prev`zute în manualul de
lucru. Participan]ii au primit, la încheierea trainingului un CERTIFICAT DE PARTICIPARE.
Ioan OLARU
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SALOANE AUTO 2013
{I IMPERATIVELE
AUTOMOBILULUI, AST~ZI

Salonul Auto
de la Geneva 2013
Dup` dou` zile [i mul]i kilometri parcur[i la pas
printre standuri, am senza]ia c` Salonul Auto de la
Geneva, ce s-a desf`[urat în martie 2013, s-a

întors în timp, cu vreo 15 ani. Desigur, exist` [i
p`reri bune, dar superficiale [i de o importan]`
neglijabil`: fetele au fost frumoase [i zâmbitoare,
ma[inile
curate
[i
sclipitoare,
toaletele
func]ionale... aspecte normale pentru 2013. În
schimb, la lucrurile serioase s-a dat rasol, de la
organizarea conferin]elor de pres`, pân` la
dispari]ia nea[teptat de prematur` a Pavilionului
Verde. Practic, a fost imposibil s` participi la toate
conferin]ele de pres`, pentru c` acestea au fost
înghesuite într-o singur` zi, câte dou` pe un
interval de 15 minute, începând cu 8:00 diminea]a
pân` la 15:15. Cred, premeditat, pentru a se feri
de „gura” acestora. Deci, ori te clonai, ori î]i puneai
pofta în cui. A doua alternativ` era singura…
Iar partea cu Pavilionul Verde a fost chiar
penibil`. Dup` ce, ani de-a rândul, Geneva s-a
promovat ca bastion [i promotor ecologic al
industriei auto, cu un întreg pavilion dedicat
tehnologiilor verzi, am constatat, cu stupoare, Ü
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c` vorbele au fost uitate [i promisiunile
anulate. În 2013, adio Pavilion Verde [i adio
poligon de testare pentru ma[inile electrice. Adio
evolu]ie.
În schimb, salonul pare c` s-a transformat întrunul de tuning, [i probabil c` 2013 a fost edi]ia cu
cel mai mare raport de cai putere/exponat.
Echip`ri sportive, ma[ini preparate, „bombe pe
ro]i” în serii extrem de limitate - toate astea pe
„raftul” din fa]`, atr`gând mul]imile ca musca la...
bec. [i asta în timp ce prima ma[in` electric` care
a f`cut înconjurul lumii zace anonim` [i neb`gat`
în seam`, într-un col] de stand.
De asta am zis c` salonul s-a întors în timp cu
15 ani. Pentru c` - [i aici o s` folosesc o metafor`
- de[i „incendiul” nu a fost stins, noi am început,
din nou, s` aprindem chibrituri.
Petrolul tot resurs` finit` este, iar
aglomera]ia pe [osele a devenit
natural` ca gravita]ia. Am ie[it din
salon cu ma[ina [i am a[teptat
zeci de minute s` ajung la
autostrad`. De acolo, am luat-o „la
pas” lejer, bar` la bar`, pân` la
primul nod, unde m-am oprit de
tot. Noaptea, sau când a fost mai
liber, am putut s` m` bucur pu]in
de viteze cu trei cifre, dar nu prea
mult, pentru c` radarele [i
camerele fixe au grij` s`-]i
domoleasc` elanul. [i atunci vin
întreb`rile: la ce bun atâ]ia cai
putere? Ce faci cu 12 cilindri [i
24

multe turbine dac` nu le
po]i folosi niciodat`? De
ce am ajuns iar`[i în
faza
goanei
dup`
putere? Întreb`ri f`r`
r`spuns din partea
produc`torilor.
{i, în timp ce pre]ul
carburantului la pomp`
cre[te, în timp ce
Europa înc` se zbate în
recesiune [i în timp ce
ora[ele sunt din ce în ce
mai poluate, la Geneva
s-au prezentat, cu mare
fast, ma[ini de care neam plictisit. Nu a existat
nici macar un concept
mai serios, nici o tehnologie revolu]ionar`, iar locul de la care aveam
a[tept`ri a fost scos de pe schem`. Pavilionul
Verde nu era un stand pentru adun`rile hipio]ilor,
ci o pepinier` pentru tehnologiile de mâine:
scaune vorbitoare, volane biologice, ro]i magnetice... ceva de genul `sta, inova]ii care s` se
mute u[or, poate în 10 ani, spre pavilioanele
principale. Suna frumos, dar din p`cate, Geneva
2013 este o frân` de mân` tras` în cel mai
nepotrivit moment. Îmi aminte[te de c`pitanul
Titanicului care pân` în ultima clip`, a tot zis c`
”acesta-i Titanicul, nu se poate scufunda”. Ba bine
c` nu.
{i tot la capitolul ipocrizie, în 2013 înc`
Ü
exist` produc`tori care livreaz` kiturile de
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pres` în saco[e imense, din hârtie, împreun`
cu tone de foi imprimate, de regul`, doar pe o
fa]`. Asta în timp ce se declar` campioni la protejarea mediului.

Salonul Auto Shanghai 2013
Salonul auto de la Shanghai, ajuns în
2013 la cea de-a 15-a edi]ie, s-a l`udat cu
noile crea]ii ale constructorilor chinezi
precum Dongfeng, King Long, Land Wind
[i Trumpchi, iar dup` cum mul]i dintre noi
[tiu, sunt, de fapt ni[te copii, destul de
nea[teptate, ale unor modele europene.

Pentru chinezi, viitorul sun` destul de promi]`tor, mai ales c` multe companii chineze cump`r`
brand-uri europene precum Volvo sau Saab [i se
folosesc de tehnologiile concepute pe b`trânul
continent pentru avansare, în ceea ce prive[te
vânzarea automobilelor în Europa.
Totu[i, printre constructorii locali, au fost
prezen]i [i cei de la Nissan. Noul concept Nissan
Friend-ME, apare cu o consol` central` inedit`,
care permite pasagerilor o conectare perfect`
multimedia, plan[a de bord plecând de la partea

din fa]` pân` la bancheta din spate.
Compania Suzuki a prezentat conceptul
Authentics, care prefigureaz` un sedan destinat,
în special, pie]ei chineze, [i care va fi fabricat în
China, unde va fi produs` [i versiunea SX4 SCross. Suzuki Authentics are un design dinamic,
cu ampatament lung [i caroserie joas`, care ar
putea fi preluat [i de viitoarele modele Kizashi.
Dezv`luit, în premier` mondial`, în cadrul Salonului Auto de la Shanghai, noul Icona Vulcano se
personalizeaz`, printr-un design exterior, prin
„împrumutarea” unor detalii estetice de la superbolizi deja consacra]i, cum ar fi Ferrari Cali-

fornia, 599 GTB, F12 Berlinetta sau chiar de la
Lexus LFA. Noul Icona Vulcano este disponibil în
dou` versiuni diferite de motorizare, prima dintre
acestea fiind propulsat` de o combina]ie dintr-un
V6 twin-turbo, plus o pereche de motoare electrice, ce ofer` un total de aproximativ 870 CP, întreaga putere fiind livrat` tuturor celor patru ro]i.
Acelera]ia este de la 0 la 100 km/h în doar 2,9 secunde. Cea de-a doua variant` de motorizare este
o alt` combina]ie, realizat` dintr-un propulsor V12
[i numai cu un motor electric, care se traduce prin
950 CP, putere care este transmis` exclusiv ro]ilor
din spate.
Iat` dou` saloane auto organizate în concepte
total diferite…
C`t`lin MIHAI
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OLD CARS RALLY
- CHEIA 2013 Sta]iunea
montan`
Cheia,
situat` la 60 km de
Ploie[ti [i 48 km de
Bra[ov, este o
adev`rat` oaz` de
lini[te [i verdea]`.
Aceast` sta]iune,
aflat` la 875 m
altitudine, ocup` o
pozi]ie pitoreasc` la poalele Mun]ilor Ciuca[, într-o
mic` depresiune, str`juit` de culmea Z`ganului, ca [i
mun]ii Balaban [i Babe[.
P`durile de fag [i brad de pe în`l]imile râvnite de
turi[ti de la Cheia asigur` un aer puternic ozonat,
dintre cele mai reconfortante din România, cu un
specific de depresiune intramontan`, unde verile sunt
r`coroase [i înso]ite de adierile înmiresmate ale
brazilor.
Pe lâng` minun`]iile care înconjoar` aceast`
sta]iune, turi[tii afla]i la fa]a locului, în perioada 19 –
21 aprilie 2013, au avut prilejul s` asiste la un raliu de
regularitate, denumit simbolic „Old Cars Rally Cheia
2013”, competi]ie desf`[urat` sub egida Clubului
Vehiculelor de Epoc` din cadrul Automobil Clubului
Român, care s-a bucurat de o participare foarte
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generoas`.. Acest eveniment a avut o conota]ie
aparte, deoarece a fost dedicat ma[inilor de epoc`,
fiind foarte atr`g`tor, din punct de vedere sportiv cât
[i al divertismentului.
Competi]ia s-a desf`[urat cu respectarea
regulamentelor raliurilor de regularitate [i a fost
destinat` atât automobilelor oldtimer (peste 30 de ani
vechime), cât [i youngtimer (peste 20 de ani
vechime).
Nicu APOSTOL
Pre[edintele Clubului Vehiculelor de Epoc`

doctorul

automobilului

Preg`tirea autoturismului
pentru lunile de var`
Cu to]ii am trecut la garderoba de var`, lejer`, o dat` cu cre[terea
accen tuat` a temperaturilor, îns` câ]i din noi [i-au preg`tit auto turismul, în mod corespunz`tor pentru lunile de var`? Mul]i nu dau o
mare importan]` acestor detalii, sau le neglijeaz` în mod inten]ionat.
Trebuie s` fim con[tien]i cu to]ii c` preg`tirea ma[inii este esen]ial`
atât pentru siguran]a noastr`, dar [i din punct de vedere a prelungirii
duratei de func]ionare. În acest sens exist` numeroase procedee pe care
le putem face, urmând câteva recomand`ri:

Verifica]i sistemul de frânare !
Am început cu aceast` spe]`, deoarece, dup`
încheierea sezonului rece pot ap`rea disfunc]ii la

precum [i presiunea în pneuri. Acest lucru este
important pentru eficientizarea consumului dar [i
pentru siguran]a dumneavoastr`. Respecta]i valorile
de presiune impuse de fabricant.
sistemul de frânare (în]epenirea frânei de mân` sau
înghe]area pl`cu]elor de frân` pe disc). Orice mic`
schimbare neobi[nuit` la sistemul de frânare nu
trebuie ignorat`. Lua]i m`suri imediate. Asigura]i-v`
c` nivelul de lichid de frân` este în limite normale,
conductele [i racordurile ce compun sistemul nu sunt
corodate sau îmb`trânite, scurgeri de lichid, etc.

Aerul condi]ionat
Înainte de a urca la volan, deschide]i geamurile
pentru a aerisi habitaclul [i numai dup` ce a]i rulat
câteva minute cu ma[ina este recomandat s` porni]i
aerul condi]ionat [i s` închide]i geamurile. Orice
Ü
sunet ciudat sau func]ionarea numai la trepte de

Înlocuirea anvelopelor de iarn`
cu cele de var`
Dup` cum mul]i dintre noi [tiu, anvelopele de var`
sunt concepute s` fie folosite pe autoturism la
temperaturi mai mari de 7˚C, deoarece sunt fabricate
dintr-un material special care rezist` la temperaturile
ridicate ale verii, sporind aderen]a acestuia pe [osea.
În caz contrar, devine foarte rigid atunci când
temperaturile scad. Nu ezita]i s` verifica]i adâncimea
profilului de pe banda de rulare (min. 1,6 mm),
27
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ventila]ie înalte, înseamn` c` exist` o problem`. Nu ar strica s` merge]i la un service
auto pentru verificare de rutin`, fiind posibil s` ave]i
nevoie doar de o înc`rcare a instala]iei cu freon, îns`
exist` [i posibilitatea s` înlocui]i anumite subansamble. V` recomandam s` porni]i aerul condi]ionat
m`car câteva minute pe s`pt`mân`.

Cum sta]i cu bateria?
Dup` o iarn` grea, bateria ma[inii poate s` cedeze
indiferent de cât de performant` este ea. Chiar dac`
temperaturile extrem de sc`zute o pot afecta, acest

lucru poate fi remediat. Cel mai probabil c` ma[ina
nu a circulat un timp destul de îndelungat [i necesit`
o reînc`rcare. Pentru mai mult` siguran]`, pute]i
apela la un service auto pentru o verificare am`nun]it`.

comanda de [tergere parbriz cu o singur` trecere.
[terg`toarele, de regul`, pornesc de la valori de pre]
destul de accesibile. A[a c` nu ezita]i s` le schimba]i,
dac` este cazul.

Estetica [i cosmetica
autoturismului
Tuturor ne place ma[ina curat` vara. Dar oare este
suficient? [tim c` radia]iile UV sunt destul de
d`un`toare vopselei [i sunt mult mai puternice în
timpul sezonului cald. V` propunem, de aceea,
aplicarea unor solu]ii speciale care se g`sesc la
majoritatea sp`l`toriilor auto, sau v` pute]i face
singuri aceast` opera]ie, folosind una dintre solu]iile
cu cear` din comer].
Nu aplica]i pe geamuri folii opace neomologate.
Acestea v` pot afecta estetica dar [i confortul
dumneavoastr` în propria ma[in`. De asemenea, un
parasolar reflectorizant sau din carton de calitate
mic[oreaz` temperatura din interiorul vehiculului [i
evit` formarea unor cr`p`turi în bord, înc`lzirea
volanului [i a comenzilor.
Unii [oferi aleg s` fie înconjura]i, în interiorul
habitaclului, de o diversitate de arome în timpul
condusului [i achizi]ioneaz` diverse odorizante pe

{terg`toarele:o vizibilitate optim`
Cu siguran]`, multe autoturisme au avut de suferit
la capitolul [terg`toare, dup` iarna care a trecut,
ceea ce implic` o aten]ie deosebit` odat` cu venirea
c`ldurii. În cazul în care se observ` pe suprafa]a de
contact anumite ciupituri, rupturi, cr`p`turi, este
necesar` înlocuirea acestora. Pentru mai mult` siguran]` în reperarea imperfec]iunilor este recomandat`

care le folosesc în acela[i timp. Recomandat este s`
v` sim]i]i bine în timpul condusului [i s` nu neglija]i
pasagerii. Unele arome sunt asimilate greu de
organism si pot d`una s`n`t`]ii, dac` acestea sunt
folosite în exces.
Acestea fiind spuse, v` dorim c`l`torii pl`cute în
deplin` siguran]` [i nu uita]i c` Automobil Clubul
Român v` st` la dispozi]ie 24h/24, ajutându-v` ori de
câte ori ave]i nevoie.
Ing. Florin JUMUG~
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Odiseea circula]iei auto
\n sezonul estival 2013
Ast`zi, deplasarea pe drumurile publice cu automobilul, atât în ]ar`, cât [i în
str`in`tate, nu reprezint` o aventur`, în
condi]iile cre[terii continue a valorilor de
trafic [i diversific`rii categoriilor de utilizatori. Una dintre cele mai mari provoc`ri
ale lumii contemporane o constituie riscul
rutier, care este determinat de cel pu]in 4
factori principali: omul, autovehiculul, infrastructura rutier` [i condi]iile de mediu
care pot influen]a carosabilul (uscat, umed,
alunecos, cea]`, precipita]ii, rafale de vânt,
perioade caniculare etc.).
Ne vom referi, de aceast` dat`, la câteva
din normele rutiere stipulate în legisla]ia în
domeniu.
Fiecare conduc`tor auto de bun sim] cunoa[te
faptul c`, înainte de a pleca la drum, trebuie s` se
asigure c` ma[ina cu care se deplaseaz` are atât
asigurarea obligatorie RCA cât [i inspec]ia tehnic`
periodic` – ITP – valabile. Iar în cazul în care
deplasarea are loc în afara ora[elor, pe autostr`zile
[i drumurile na]ionale din ]ar`, intervine [i
obligativitatea achit`rii rovinietei. Dar, la noi, se poate
orice: fie s` circuli f`r` asigurarea obligatorie
valabil`, fie cu ITP-ul expirat, fie f`r` roviniet`.

Din datele statistice oficiale ale Poli]iei Române, la
data de 31 decembrie 2012, în ]ara noastr` erau
înmatriculate pu]in peste 5,7 milioane autovehicule,
iar dintre acestea 1,9 milioane sunt autovehicule cu o
vechime mai mare de 16 ani. Deci 33% din parcul
auto na]ional este reprezentat de ma[ini ce au fost
construite [i înmatriculate anterior perioadei 1995 –
1996, când la noi în ]ar` abia dac` se auzise ceva de
norma de poluare Euro 1.
Nu trebuie s` ne mai mir`m când, la semafor,
opre[te o basculant` care în câteva secunde umple
toat` intersec]ia de fumul negru [i toxic pe care îl
elibereaz` e[apamentul s`u. [i nici
de faptul c` înc` sunt foarte multe
accidente grave de circula]ie care se
datoreaz` unor probleme ale sistemului de direc]ie sau de frânare,
care sunt de multe ori ignorate, atât
de c`tre posesorii respectivelor
ma[ini, cât [i de c`tre inspectorii
liniilor de ITP, care, atunci când sunt
sc`pa]i de monitorizarea RAR,
închid ochii contra unei mici aten]ii.
Pentru a v` putea prezenta cu
ma[ina în vederea unei inspec]ii ITP
e bine de [tiut c` trebuie s` ave]i, în
original, certificatul de înmatriculare, cartea de identitate a Ü
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rutier`

vehiculului, asigurarea obligatorie RCA valabil`
[i cartea de identitate a persoanei care aduce
ma[ina pentru inspec]ie. În m`sura în care circula]i
f`r` ITP valabil, pe lâng` amend` [i puncte de
penalizare, poli]istul v` va re]ine [i certificatul de
înmatriculare.
Cele mai multe cazuri de autovehicule care circul`
pe drumurile publice f`r` a avea asigurarea obligatorie valabil` se întâlnesc în zonele rurale, mai to]i
posesorii acestora mergând pe ideea c` se cunosc
cu [eful de post [i c` ei nu voi fi implica]i niciodat`
într-un accident. Din p`cate sunt multe persoane
care gândesc a[a, iar în cazul nefericit în care se
întâmpl` un accident, care se dovede[te a fi din vina
celui f`r` RCA valabil, cel`lalt [ofer, p`gubitul, nu are
alt` cale decât cea a justi]iei, având în vedere c` nu
exist` un asigurator împotriva c`ruia s` se îndrepte.
Aceste procese dureaz` uneori [i ani buni, iar pân`
la solu]ionare p`gubitul î[i pl`te[te repara]iile propriei
ma[ini în speran]a c` prin verdictul instan]ei i se vor
restitui banii cheltui]i.
Având în vedere diferen]a enorm` de valoare a ma[inilor care circul` pe [oselele noastre, de la 500 de euro la
peste 100.000 de euro,
ecua]ia e simpl`: toleran]` zero pentru cei
care circul` f`r` RCA [i
ITP valabile.
În str`in`tate, în spe]` în Europa de Vest,
aceste situa]ii în care

Ü
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se circul` f`r` ITP, asigurare [i roviniet`
valabile sunt total inacceptabile, ele
constituind excep]ii rare, care nici m`car
nu mai pot face subiectul unor analize la
nivel na]ional. Bazele de date ale
organismelor statului care se ocup` de
domeniul transporturilor sunt integrate,
toate autostr`zile [i drumurile na]ionale
sunt foarte atent monitorizate de c`tre
sisteme electronice care avertizeaz` în
timp real poli]ia rutier`, sau celelalte
institu]ii cu atribu]ii în domeniu, asupra
faptul c` un autovehicul circul` f`r` unul
din elementele obligatorii: asigurare,
ITP, roviniet`. De asemenea, este cunoscut [i faptul c` toat` lumea respect`
limitele de vitez`, pentru c`, pe lâng`
radarele care patruleaz` pe [osele, exist` foarte
multe radare fixe, iar de amend` nu ai cum sa scapi.
Cadrul legal nu permite, precum în România, s`
conte[ti în instan]` amenzile pentru dep`[irea limitei
de vitez` pentru faptul c`
exist` un sistem uniformizat [i standardizat care, pe
lâng` amend`, î]i prezint`
[i poza autovehiculului,
poz` pe care apar toate
datele de identificare ale
respectivei
contraven]ii:
data, ora, locul exact unde
ai fost surprins etc.
Nu ne vom civiliza pân`
când nu vom con[tientiza,
fiecare dintre noi, c` trebuie s` fim mai responsabili în ceea ce prive[te condi]ia tehnic` a autovehiculului cu care ne deplas`m, respectarea strict`
a normelor rutiere, adoptarea unei conduite preventive, adaptarea modului de conducere la condi]iile
meteo, de drum [i trafic, echiparea corespunz`toare
a autovehiculului pentru circula]ie, [i, nu în ultimul
rând, asigurarea valabil`, ITP-ul în termen [i
procurarea rovinietei pentru deplasarea în afara
ora[elor. Imperativele „Deceniului Mondial al
Siguran]ei Rutiere 2011 - 2020”, lansat în baza
Rezolu]iei ONU, oblig` pe to]i participan]ii la traficul
rutier la o responsabilitate maxim` în respectarea
tuturor regulilor de circula]ie pe drumurile publice din
România [i str`in`tate.
{erban Florin CIURTIN
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C~L~TORII |N LOCURI SFINTE

TURCIA
TROIA – PERGAM –
SMYRNA - EFES –
PAMUKKALE – CAPPADOCIA
– CONSTANTINOPOL
350 Euro

Plecare 28.06.2013
Ziua 1: Plecare la ora 7.00 din Bucure[ti, Dealul Patriarhiei, pe ruta Ruse Veliko - Tarnovo - Kapitan Andreevo (Bulgaria) - Kapikule (Turcia) - Edirne (Adrianopol). Traversare cu ferry-boat-ul a Strâmtorii Dardanele – Canakkale. Cazare.
Ziua 2: Mic dejun. Plecare c`tre Kusadasi. Se viziteaz` Troia, cetatea antic` a
Pergamului [i Biserica Ro[ie. Trecere prin
Izmir (vechea Smyrna). Cazare [i cin` în
Kusadasi.
Ziua 3: Mic dejun. Se viziteazã Casa
Maicii Domnului, Cetatea Efes (Biblioteca
lui Celsus, marele teatru unde a predicat
Sf. Apostol Pavel, Biserica Maicii Domnului
unde s-a ]inut Sinodul III Ecumenic în anul
431), ruinele bisericii ridicate de Împ`ratul
Iustinian [i mormântul Sf. Ioan Evanghelistul, Templul zei]ei Artemis (una dintre
cele [apte minuni ale lumii). Cazare [i cin`
in Kusadasi.
Ziua 4: Mic dejun. Plecare c`tre Pamukkale. Se viziteaz` terasele calcaroase cu
ap` termal` (fenomen unic în lume), Cetatea Hierapolis cu ruinele bisericii ridicate
pe locul unde Sf. Apostol Filip a fost martirizat. Cazare [i cin` în Pamukkale.
Ziua 5: Mic dejun. Plecare c`tre Cappadocia, pe ruta Pamukkale – Denizli – Konia
– Aksaray – Nevsehir – Urgup. Cazare [i
cin`.
Ziua 6: Mic dejun. Vizite la bazilicile din
Muzeul Natural Goreme, Valea Devrent,
Chilia Sf. Simeon Stalpnicul (Pasa Bagi),
ora[ul subteran Kaymakli. Oprire scurt`
deasupra V`ii Gyuvercinlik (Valea Porumbeilor). În func]ie de timp, va fi vizitat [i un
atelier de ceramic`. Cazare [i cin` la

Urgup. Op]ional: sear` oriental` (dansul
dervi[ilor rotitori, tradi]ii [i cântece din Anatolia str`veche).
Ziua 7: Mic dejun. Plecare pe traseul
Urgup - Ankara – Istanbul. Cazare la Istanbul.
Ziua 8: Mic dejun. Turul ora[ului bizantin: sediul Patriarhiei Ecumenice, Biserica
Vlaherne, M`n`stirea Chora, trecere pe
lâng` închisoarea Yedikule [i zidurile vechiului ora[ Constantinopol, M`n`stirea
Izvorul T`m`duirii. Cazare în Istanbul.
Ziua 9: Mic dejun. Vizitarea Catedralei
Sf. Sofia, construit` de Împ`ratul Iustinian
în anul 537, Topkapi - fostul palat al sultanilor [i actualul Muzeu Na]ional al Turciei,
care ad`poste[te exponate unice, cum ar fi
mâna dreapt` a Sfântului Ioan Botez`torul,
Sabia lui [tefan cel Mare, Toiagul lui Moise, Sabia lui David, precum [i alte obiective turistice, cum ar fi: Hipodromul, Coloana [erpilor, Obeliscul Egiptean, Coloana
lui Constantin Porfirogenetul, Moscheea
Albastr`. Cazare în Istanbul.
Ziua 10: Mic dejun. Plecare spre ]ar`.
Popas în Edirne, unde se viziteaz` Moscheea Selimye. Sosire la Bucure[ti în func]ie de formalit`]ile vamale.

liber sau, op]ional, excursie (10 euro) la
M`n`stirea Pantocrator (situat` pe cel mai
înalt vârf de munte din Corfu). M`n`stirea
Paliokstritsa (unde se afl` icoana f`c`toare de minuni a Maicii Domnului), M`n`stirea Sf. Paraschevi. Palatul Împ`r`tesei Elisabeta (Sissi) - intrare 7 euro. Întoarcere la hotel.
Ziua 4: Ora 5.30, plecare. Mic dejun la
pachet servit pe ferry-boat. Traversare
pân` la Igoumenitsa [i continuarea traseului c`tre Patras. Vizit` la Catedrala
care ad`poste[te moa[tele Sf. Andrei.
Vizit` la M`n`stirea Sf. Patapie (dac` timpul permite), oprire la canalul Corint [i cazare în Atena.
Ziua 5: Mic dejun la ora 7.00. Plecare în

GRECIA
299 Euro + 100 Lei

Plecare 28.06.2013
Ziua 1: Ora 18.30, întâlnire în Parcul
Tineretului (P]a Unirii). Ora 19.00, plecare
pe traseul Bucure[ti – Giurgiu – Ruse –
Sofia – Promahonas. Continuarea drumului c`tre Salonic, unde se viziteaz` centrul
istoric, Catedrala Sf. Dimitrie, unde se afl`
moa[tele Sf. Dimitrie Izvorâtorul de Mir [i
cele ale Sf. Anisia, Biserica Sf. Sofia, unde
se afl` moa[tele Sf. Vasile cel Nou [i
Catedrala Metropolitan`, care ad`poste[te
moa[tele Sf. Grigorie Palama. Continuarea drumului catre Veria – Cozani - Kalambaca. Cazare la hotel de 3 stele.
Ziua 2: Ora 7.30, mic dejun. Plecare c`tre Meteora, cu o scurt` oprire la atelierul
de icoane bizantine. Vizitarea a dou` m`n`stiri din cadrul Complexului Monahal
Meteora. Masa de prânz – op]ional (cost 810 euro). Continuarea traseului c`tre Igoumenitsa. Traversarea cu ferry-boat-ul [i
cazare în Corfu, în jurul orei 22.00, la hotel
de 3 stele.
Ziua 3: Mic dejun, ora 7.30. Vizitarea
Catedralei care ad`poste[te moa[tele Sf.
Spiridon [i a Catedralei care ad`poste[te
moa[tele Sf. Împ`r`tese Teodora. Program

Adresa: {oseaua Colentina, Nr. 1,
Bl. 34 BIS, parter, Sector 2, Bucure[ti
Tel.: 021.312.65.66,
Fax: 021.314.91.36

www.carpatiatour.ro
carpatia@carpatiatour.ro

portul Pireus, îmbarcare pe ferry-boat pentru deplasare pe Insula Eghina. Vizit` la
M`n`stirea Sf. Nectarie. Retur în Atena.
Turul ora[ului cu autocarul. Vizit` la M`n`stirea Sf. Efrem cel Nou. Cazare pe Insula Evia – Chalkida.
Ziua 6: Mic dejun. Plecare c`tre Biserica Sf. Ioan Rusul [i participarea la Sf.
Liturghie. Vizit` la M`n`stirea Sf. Cuvios
David. Îmbarcare pe ferry-boat. Scurt` oprire la M`n`stirea Kato Xenia, care ad`poste[te o parte din Brâul Maicii Domnului.
Cazare în Paralia.
Ziua 7: Mic dejun la ora 7.00. Plecare
c`tre România, cu vizite la M`n`stirea Sf.
Dionisie [i la M`n`stirea Efrem Sirul.
Sosire în Bucure[ti, în func]ie de trafic
[i de formalit`]ile vamale.

Preciz`ri :
Excursia se realizeaza cu un grup de
minimum 35 de persoane;
|n pre], nu sunt incluse intr`rile la obiectivele turistice [i nici ghizii pentru acestea,
asigurarea medical`;
Pre]ul include transportul cu autocarul
clasificat 2, 3 [i 4 stele, cu AC;
Cazare la hoteluri de 3-4 stele, înso]itor
de grup român (preot pentru Grecia);
Acte necesare: carte de identitate sau
pa[aport valabil, mai exact, la momentul
intr`rii \n ]ar`, trebuie ca perioada pân` la
data de expirare s` fie mai mare de [ase
luni.
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ASOCIA}IA NA}IONAL~
A DETECTIVILOR DIN ROMÂNIA
în parteneriat cu

Colegiul “Spiru Haret” BUCURE{TI (UCECOM)
organizeaz`

{COALA POSTLICEAL~ DE DETECTIVI PARTICULARI,
în anul [colar 2013-2014
Durata [colii 2 ani; condi]ii de înscriere : diploma
de bacalaureat; pre]ul cursului 2200 lei an, curs
taxa de înscriere 100 lei; specializarea: detectiv
particular; discount-uri 50 % pentru cursan]ii cu
frecven]` 95%, media general` peste 7; se acord`
Burs` de studii (75%) [i Burs` de studii integral` [i
loc de munc` minim 3 ani (conform condi]iilor
contractuale)
Asocia]ia Na]ional` a Detectivilor din România
reprezint` cel mai prestigios for al detectivilor particulari. De]ine statutul de membru al Federa]iei Interna]ionale a Asocia]ilor de Detectivi cu o tradi]ie
recunoscut`.
Colegiul “Spiru Haret” din cadrul UCECOM este
prima [i cea mai mare unitate particular` de
înv`]`mânt preuniversitar din România, autorizat`
de MEC.
În perioada 1996-2000 [coala a fost cuprins` în
programul PHARE-VEST ca [coal` pilot pentru un
spectru larg de meserii. {coala men]ine anual un
efectiv de 1800 studen]i. Rezultatele la examenele

de absolvire reflect` faptul c` circa 52% dintre
elevii [colii au medii între 8 [i 8,99, iar 39% între 9
[i 10. Viitorii detectivi particulari sunt benefiari ai
burselor de studiu [i sunt recruta]i înc` din ultimul
an de studii pentru a fi recruta]i în agen]ii de detectivi particulari, companii multina]ionale, unit`]i
bancare sau hoteliere.
Corpul Profesoral cuprinde profesori [i conferen]iari universitari de prestigiu, precum [i speciali[ti în arte mar]iale, tragere, conducere auto,
tehnic` de specialitate [i, nu în ultimul rând, ingineri IT.
|nscriere: Asocia]ia Na]ional` a Detectivilor Particulari din România începând cu 01.07.2013

Rela]ii:
021.320.21.42 0745.039.418
Email: centraloffice.andr@gmail.com
Email: mariabumbaru@gmail.com
www.adetro.eu

