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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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ed i to r ia lau to tu r i sm

ac` facem un recurs la memoria co -
lec  tiv` a Automobil Clubului Român, în
arcul de timp al existen]ei sale de 11
decenii, putem spune c` acesta se afl`
printre primele institu]ii din România al
c`rui certificat de na[tere a fost semnat la
începutul secolului XX de Regele Carol I,
care a promulgat Legea adoptat` de Se -
nat [i Camera Deputa]ilor, prin care So -
ciet`]ii Automobil Club Român i se recu -
noa[te „calitatea de persoan` moral`”.
Con [tiin]a responsabilit`]ii sale sociale,
pe plan na]ional [i interna]ional, s-a de -
monstrat [i prin aceea c`, Automobil Club
Român a aderat la Asocia]ia Interna]io -
nal` a Automobil Cluburilor Recunoscute,
la câteva luni de la crearea acesteia
(ast`zi FIA). În analele mondiale, ACR se
înscrie printre primele 10 cluburi auto cen -
tenare din Europa [i printre primele 14 din
lume. Prezint`, de asemenea, o sem nifi -
ca]ie deosebit` [i faptul c` noile autorit`]i
ale statului român, postdecembriste, prin
Decretul nr. 85 din 1 februarie 1990, au
re cunoscut regimul de func]ionare al
Automobil Clubului Român, ca organiza]ie
neguvernamental` de sine st`t`toare, iar
Guvernul României, prin Hot`rârea nr.
737 din iunie 1990, a restabilit activitatea
organizatoric`, financiar-economic` [i va -
lutar` a ACR.

Automobil Clubul Român s-a manifestat,
în întreaga sa existen]` secular`, ca o

con [tiin]` treaz` a automobilismului din
]ara noastr`: a înfiin]at Revista „Auto mo -
bil`” în 1904; a organizat primele compe -
ti]ii auto din ]ar` (1904); împreun` cu Pre -
fectura Poli]iei Capitalei a emis „Regula -
mentul pentru circula]ia automobilelor în
Bucure[ti” (1904); a adus contribu]ii la
ela borarea „Legii Drumurilor” (1906); a în -
fiin]at prima [coal` oficial` de conduc`tori
de automobile din România (1910); dup`
Marea Unire din 1918 înfiin]eaz` cluburile
regionale ale ACR (1921); editeaz` „Ghi -
dul Drumurilor” (1928); emite „Carnetul de
Trecere prin Vam`”, ca titlu de import tem -
porar al vehiculelor rutiere particulare
(1960); semneaz` conven]ia multilateral`
privind func]ionarea „Scrisorii de Credit
FIA” (1967); emite „Permisul Interna]ional
de Conducere” pe baza Conven]iei de la
Viena (1968); promoveaz` „Carnetul de
Turist” pentru ob]inerea vizelor, care în lo -
cuie[te scrisoarea de invita]ie pentru zona
Schengen (1992); lanseaz` Programul
Mondial de reduceri „Show your Card!”
(2006); sus]ine în România Campaniile
mon diale de siguran]` rutier` „Think
before you drive” (2006), „Make Roads
Safe” (2006), „Make Cars Green” (2010),
„Deceniul Mondial al Siguran]ei Rutiere
2011-2020” etc.

Automobil Clubul Român a organizat de-a
lungul existen]ei sale seculare numeroase
competi]ii automobilistice de r`sunet: Ra -
liul României, Raliul Dun`rii, Raliul

DD
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Balca nic, Raliul Deltei, Bucharest City
Chall en ge (2007-2008), Raliul Sibiului

etc. A re pu  tat victorii redutabile la
competi]ii inter na]ionale de automobilism
[i karting, prin sportivi licen]ia]i de FRAK-
ACR [i CNAK-ACR.

S-a pronun]at, printr-o voce distinct` [i
ca factor de ini]iativ` social` în Societatea
Civil`, în leg`tur` cu elaborarea deciziilor
politice privind automobilismul [i rutieris -
mul, siguran]a pe drumurile publice, ca un
drept esen]ial al omului; a pus la dispozi]ia
automobili[tilor în general [i a membrilor
ACR în special, un pachet bogat de ser vi -
cii, avantaje [i facilit`]i, racordate la stan -
darde europene; a luat atitudine public` în
situa]iile unor m`suri ale statului care le -
zeaz` drepturile automobili[tilor etc.

Automobil Clubul Român a g`zduit în
România importante reuniuni mondiale ale
FIA [i AIT [i a fost ales, în numeroase
mandate, în organismele de conducere ale
acestor organiza]ii mondiale.

Pentru activitatea sa pus` în slujba pro -
mov`rii automobilismului în România [i pe

plan interna]ional ACR a primit diplome,
tro fee [i alte distinc]ii deosebit de repre -
zentative din partea Federa]iei Interna ]io -
nale a Automobilului, Alian]ei Interna]io -
na le de Turism, Comisiei Europene [i,
recent, din partea cunoscutului trust de
pres` Flac`ra.

A fost onorat, de asemenea, cu pre -
zen]a, în România, a numeroase persona -
lit`]i care au f`cut istorie în structurile de
vârf ale organiza]iilor mondiale de profil [i
ale celor mai puternice cluburi automo bi -
listice de pe toate continentele.

… Sunt fapte, ca multe altele, de acela[i
rang valoric, care definesc brandul Auto -
mobil Clubului Român. Acestea reprezint`
simboluri ale creditului social de care se
bucur` ACR, ale tradi]iei [i prestigiului
s`u pe plan na]ional [i interna]ional.
Automobili[tii din România se pot mândri
cu asocia]ia lor centenar`!

Constantin NICULESCU, 
Pre[edintele 

Automobil Clubului Român

Ü
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Revista „Flac`ra“ a f`cut istorie de
cultur` [i civiliza]ie în România timp
de peste un secol, str`b`tând, ca un
blazon spiritual, valurile isto riei, iar în
deceniile din urm`, [i-a amplificat
identitatea, ca un rezonator al presei
moderne, prin noi publica]ii cu o larg`
audien]` în opinia public`. În acest
câmp al valorilor perene, „Publica]iile
Flac`ra“ s-au impus în con[tiin]a
na]ional` printr-un recurs al judec`]ilor
de va loare, emise de mari per -
sonalit`]i ale mediului de afaceri [i
promov`rii conceptului dezvolt`rii
durabile în domeniile fundamentale ale
deve ni rii României de ast`zi. {i, pentru c`,
dintot dea una istoria [i-a consacrat valorile
autentice prin simboluri, acestui „restitutio“ i s-
a spus „FIE RUL DE CRISTAL“, care a dominat
pân` în pre zent [i a iradiat prin str`lucire 16
edi]ii anuale.

Edi]ia a 17-a a trofeului „FIERUL DE CRIS -
TAL“, oper` de art` realizat` de celebrul scul -
ptor de notorietate na]ional` [i interna]ional`,
Dan B`ncil`, a dep`[it canoanele celor 16 edi]ii
anterioare, acesta fiind decernat de c`tre Juriul
„Publi ca]iilor Flac`ra“, în premier`, Automobil
Clu bu lui Român, ca organiza]ie a Societ`]ii Ci -
vile, purtând denumirea emblematic` „PENTRU
CEA MAI ÎNALT~ CALITATE“.

Rolul de amfitrion al acestui eveniment
major, tradi]ional [i inedit, ast`zi, când asist`m
doar la întâlniri de divertisment, [i l-a asumat
Trustul „Publica]iilor Flac`ra“, care a ales Casa
Oamenilor de [tiin]` din Bucure[ti a Academiei
Române, pentru decernarea Trofeului „FIERUL
DE CRISTAL“ Automobil Clubului Român.

Acest eveniment de excep]ie a fost onorat de
oameni de excep]ie, personalit`]i din mediul
academic, oameni de [tiin]`, art` [i cultur`. Au
fost martori de suflet al evenimentului membrii

Comitetului Executiv al ACR, coordonatori ai
filialelor teri toriale ale asocia]iei, [i numeroase
elite ale automobilismului românesc.

Festivitatea oficial` a fost deschis` de scrii -
torul George Arion, redactor al revistei „Fla c` -
ra“ de peste patru decenii, iar în prezent, pre -
[e dinte - director general al societ`]ii „Publi ca -
]iile Flac`ra“ [i pre[edintele Funda]iei. Acesta
a men]ionat: „Un gânditor francez a spus odat`:
«cred c` auto mobilul este ast`zi, echivalentul
destul de exact al catedralelor gotice, adic` o
mare crea]ie a epocii, conceput` cu pasiune de
arti[ti recunoscu]i, consumat` în imaginea sa,
în folosirea sa de un întreg popor care vede în
ea un obiect în întregime magic». Primii
automo bili[ti s-au socotit diferi]i de ceilal]i
muritori [i s-au organizat în cluburi. 

Mândria noastr` a românilor, este c` unul
dintre cele mai vechi cluburi de acest gen se
afl` în ]ara noastr`, fiind fondat la 5 aprilie
1904.L-au condus, prin decenii, oameni pri -
cepu]i [i genero[i, aten]i la tot ce se întâmpl`
pe aceast` planet` în in dus tria automobilistic`
[i care nu s-au descurajat atunci când vre -
murile le-au fost potrivnice, c`utând solu]ii
pentru a rezista.

Decernarea trofeului Decernarea trofeului 
„„ FIERUL DE CRISTALFIERUL DE CRISTAL ””

Automobil  Clubului RomânAutomobil  Clubului Român

eveniment omagial

Ü
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eveniment omagial

Noi, cei din trustul de pres` «Flac`ra»
res pec t`m tradi]ia. În portofoliu avem o

revist` care a împlinit, nu demult, o sut` de ani,
o alta care a s`rb`torit 80 de ani de la fondare.
Însu[i trofeul «Fierul de Cristal», pe care îl
înmân`m ast`zi [i care a ajuns la a XVII-a edi]ie,
este un semn al acestui respect fa]` de continuitate.

De ce, în anul acesta, «FIERUL DE CRISTAL»
pentru Automobil Clubul Român: Pentru c` în
anul 2013 împline[te 11 decenii de existen]` ca
organiza]ie a societ`]ii civile din România [i în
mi[carea automobilistic` din ]ara noastr`,
înscriindu-se, ca vechime, printre primele 10
clu buri auto din Europa [i printre primele 14
cluburi auto din lume. Pentru c` reprezint` un
brand na]ional, cu semnifica]ii aparte în ap` -
rarea intereselor specifice ale automobili[tilor,
în educa]ia rutier` a participan]ilor la trafic, în
dezvoltarea sportului automobilistic [i de
karting sportiv, în afirmarea sa în cadrul Fe -
dera]iei Interna]ionale a Automobilului [i Alian -
]ei Interna]ionale de Turism.

Înmân`m trofeul «FIERUL DE CRISTAL», edi]ia
a XVII-a, ACR [i-l invit pe domnul Pre [edinte

Constantin Niculescu s`-l primeasc`
[i s`-l p`streze în vitrina clubului pe
care îl con duce.“

|n acest moment emo]ionant,
domnul Constantin Niculescu a spus:
„Dac` scr i i torul  vorbe[te este
greu, dup` el, s` intervin. Scrii -
torul Geor ge Arion s-a gândit s`
ias` din sfera econo micului [i s`
intre în sfera socialului. Pentru c`,
a XVII-a edi]ie a a ces tui trofeu,
instituit de domeniile lor, ajunge,
iat`, la o organiza]ie a Societ`]ii
Civile. Auto mobil Clubul Român
este, deci, o asocia]ie care do -

re[te s` duc` mai departe, pentru c` nou` ne
este drag, [i numele [i faptul c`, toat` lumea
[tie, purt`m tricolorul în stema noastr`, c` [i
a[a unii, ast`zi, cred c` tricolorul nu mai are
im por tan]`, iar de numirea de român s-ar putea,
iar, s` nu mai aib` importan]`. Asocia]ia
noas  tr`, cu toate transform`rile haotice care
s-au petrecut în ultimii 20 de ani, a r`mas a -
ceea[i, am r`mas o asocia]ie care vrem, [i
pu tem acum, s` facem ceva care auto mobi -
listului s`-i fie de folos. Eu v` mul]umesc mult
de tot pentru trofeu, v` mul]umesc c` v-a]i
gândit la noi [i v` doresc ca, dumneavoastr`,
ca grup de pres`, s` ave]i o via]` lung` [i s`
ne ajunge]i din urm`“.

Trofeul 
„Clepsidra de Cristal“

Evenimentul consacrat Automobil Clubului
Român de c`tre Trustul de pres` al „Publica ]ii -
lor Flac`ra”, la 29 mai 2013, pentru decernarea
trofeului „FIERUL DE CRISTAL”, a avut ca
destina]ie [i un alt moment cu deosebite sem -
nifica]ii. Scriitorul George Arion, pre[edintele
Trustului de pres` al „Publica]iilor Flac`ra”, a
onorat decizia Juriului decernând Trofeul
„CLEP SIDRA DE CRISTAL”, instituit, în pre -
mier`, domnului inginer Constantin Niculescu.

Referindu-se la faptul c` din 1967 [i pân`
ast`zi, destinul domnului Constantin Niculescu
a fost legat de ACR, scriitorul George Arion a
men]ionat: „Ca profesionist cu entuziasmul vo -
ca]iei, f`r` s` se descurajeze niciodat`, a ve -
gheat, an dup` an, destinul ACR-ului. O astfel
de fidelitate, tot mai rar întâlnit`, merit` o
re cunoa[tere. De aceea îi înmân`m [i

Ü
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eveniment omagial

domniei sale un trofeu pe care s`-l a[eze
al`turi de numeroasele distinc]ii pe care

le-a mai primit din ]ar` [i de peste hotare.

Domnule Pre[edinte, aceasta este «CLEP SI -
DRA DE CRISTAL», realizat` tot de c`tre ma -
rele Dan B`ncil`. {i, s` se scurg` mult nisip din
ea, cât mai încet, marcând trecerea tim pului. {i

s` fi]i al`turi, în continuare de ACR“
R`spunzând „noii provoc`ri“ a

scriitorului George Arion, Pre[edintele
ACR a spus: „Dac` trofeul «FIERUL DE
CRISTAL» m-a bucurat din inim`,
acesta m` face s` m` gândesc de dou`
ori, c` am ajuns la o vârst`, c` am avut
ni[te înainta[i care, pro babil mi-au l`sat
scris c` trebuie s`-i urmez, respec tiv
prin]ul George Valentin Bibescu, care a
stat 20 de ani la conducerea Auto mobil
Clubului Ro mân când l-a în fi in]at,
urm`torul pre[edinte Ion M. Mitilineu a
stat vreo 22 de ani. Dup` care a fost o
perioad` în care, [ti]i cum era pe vre -
muri, c` se tot schimbau oamenii. La un

mo ment dat, am r`mas eu la ACR [i iat` ca
ast`zi, îmi pare r`u pentru urma[ii mei, le las
un record. Automobil Clubul Român, cu toate
«eforturile»  unor oameni de rea credin]`, le
spun eu, c` va d`inui [i dup` mine [i dup` cel
care va veni dup` mine, pentru c` automobilul
nu mai poate fi scos din via]a social`. 

Automobilul a devenit «copilul nebun» al
secolului XX [i, v` spun eu, c` [i în secolul XXI
[i XXII tot automobilul acesta va d`inui (nu cel
electric despre care se vorbe[te azi atât de
mult, pentru c` cel electric este un lucru pe
care am vrea s`-l atingem, dar îl vor atinge ge -
nera]iile cu mult peste genera]ia noastr`, pen -
tru c` problemele economice nu-i dau voie s`
se dezvolte). Iar automobilul nedisp`rând, noi
ne vom ]ine dup` el.“

A consemnat dr. Ilie GABRA
Director 

al Revistei „Autoturism”

Ü
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interviu Flac`ra

■ Automobil Clubul Român se înscrie
printre cele mai vechi asocia]ii din
România [i din Europa. Cum se explic`
aceast` performan]`?

Explica]ia o g`sim în analele mondiale ale
civiliza]iei automobilismului, care consemneaz`
c`, în 1873, a fost construit, de c`tre francezul
Amedee Belee, primul automobil cu abur, de 12
cp, care atingea 15 km/h. De altfel, în regula -
mentul pentru circula]ia automobilelor, se pre -
vedea restric]ia de vitez`, în ora[e [i sate, la
maximum 15 km/h, adic` la viteza calului în
galop. în anul 1895, în Bucure[ti circulau doar
dou` automobile cu abur, aduse de la Paris,
unul dintre acestea, singurul din lume, se
p`streaz` înc` la Muzeul Tehnic din Capital`,
în 1901 au fost înregistrate în Capital` 12 auto -
mobile. Presa vremii ilustra pasiunea Prin]ului
George Valentin Bibescu pentru automobil,
ceea ce a f`cut ca, în prim`vara lui 1904, s` fie
înregistrate în România peste 90 de auto mo -
bile. Faptul c` în anul 1889 apare în Statele
Unite prima asocia]ie automobilistic`, iar în
1895 în Fran]a [i în 1896 în Belgia, l-a ambi -
]ionat pe Prin]ul Bibescu s` zoreasc` înfiin -
]area unui club similar [i în România. Acesta a
fost creat în seara de 5 aprilie 1904, la Hotelul
Bulevard, în func]ia de Pre[edinte fiind ales

Prin]ul Bibescu, de c`tre membrii fondatori,
prin tre care Leon Leonida, Ion Maican, Alexan -
dru Darvari, Alexandru Prager, Amanoil Butcu-
lescu, cunoscu]i automobili[ti, precum [i mini[ -
trii Take Ionescu [i Ion Gr`di[teanu etc. N-a
surprins, deci, prea mult, faptul c` Automobil
Clubul Român a ap`rut printre primele 10
cluburi auto din Europa [i nici c` a fost al [ase -
lea club din lume care a organizat com peti]ii
automobilistice, la începutul secolului XX.

■ În prima jum`tate de secol XX România
a fost confruntat` cu multiple convulsii
sociale, adic` dou` r`zboaie mondiale [i
patru dictaturi, dar existen]a Automobil
Clubului Român n-a putut fi întrerupt`.
Cum v` explica]i aceast` rezisten]` la
valurile istoriei? 

Astfel de întreb`ri revin mereu, mai ales în
întâlnirile cu oaspe]ii de peste hotare. |nc` de
la înfiin]are, ACR a avut printre membrii s`i,
personalit`]i marcante ale vie]ii culturale [i
sociale. A[ aminti pe Nicolae Titulescu, pro -
fesor la Universitatea din Ia[i, care circula în
1905 cu automobilul nr. 169, pe Demostene Bo -
tez, Liviu Rebreanu, Octavian Goga, mul]i par -
la mentari [i membri ai Guvernului. |nsu[i
Prin]ul Bibescu a fost deputat de Prahova. Un
alt factor al perenit`]ii îl constituie avantajele
care, începând cu primul statut validat prin Le -
gea din 1909 de recunoa[tere a ACR ca per -

AACCRR  
llaa  aall   1111-- lleeaa

ddeecceenniiuu  
ddee  eexxiisstteenn]] `̀

**

George Arion
în dialog cu domnul 
Constantin Niculescu

* Interviu publicat \n pliantul
Trofeului „FIERUL DE CRISTAL“.
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interviu Flac`ra

soa n` moral`,
pro  movat` de mi -
nistrul de in ter ne
Ion I. C. Br` tianu
[i pro mul gat` de
Re gele Carol, au
fost acordate
mem  brilor clu bu -
lui, avantaje care
au fost p`strate
pân` ast`zi. {i
ajun gem, astfel, [i
la alt factor al
perenit`]i i ACR.
Primul pre [e dinte,
Prin]ul Bi bescu, a
fost l iderul aso -
cia]iei timp de 20

de ani, pân` când a preluat pre[edin]ia Fe -
dera]iei Aeronauticii Interna]ionale, cu sediul la
Paris, fiind urmat de Ion M. Mitilineu, care a
primit, consecutiv, man date pentru func]ia de
pre[edinte al ACR timp de 22 de ani, pân` în
1946, când a decedat.

■ Dup` câte [tiu, aceast` tradi]ie a longe -
vit`]ii liderilor ACR s-a p`strat [i ulterior,
de[i, se pare, cu unele dificult`]i.

A[a este. Pe timpul regimului dictatorial, Ceau -
 [escu a inventat principiul „rota]iei cadrelor“,
mai ales la primul e[alon. îns`, clubul nostru,
fiind o societate privat`, printre foarte pu]inele
asocia]ii private care mai func]ionau în ]ar`, a
cam fost pierdut din vedere. Mai era [i optica
„promov`rii din produc]ie“ în unele func]ii de
conducere. A[a s-a întâmplat [i cu mine, când
dup` un stagiu profesional, ca absolvent al
Facult`]ii de Mecanic` - Sec]ia Automobile [i
Tractoare a Universit`]ii Bra[ov, mai întâi ca
inginer la |ntreprinderea de Transport Bra[ov [i
apoi ca secretar al Filialei ACR Bra[ov, am fost
ales în 1978, ca vicepre[edinte al Automobil
Clu bului Român. Nu am agreat, atunci, acest
lucru, având în vedere c` rudele mele din par -
tea so]iei erau toate la Bra[ov [i „prinsesem
r`d`cini“, cum se zice. Timp îndelungat am f` -
cut o navet` incomod` la Bra[ov.

■ Se zice [i ast`zi, dup` atâtea decenii, c`
a]i „sfin]it“ locul!

A urmat o perioad` foarte angajant` din toate
punctele de vedere. De[i într-o economie

super-centralizat` era foarte greu s` ob]ii o
„fi[` de plan“, chiar în condi]iile realiz`rii de
obiective de investi]ii din fonduri proprii, totu[i,
prin diligen]e, sus]inute de membrii clubului din
ministere, am demarat un amplu program de
dezvoltare a bazei materiale [i logisticii de a -
sis ten]` tehnic` [i rutier` ACR, care s-a de ru lat
pân` în 1985: sedii de filiale jude]ene, sta]ii de
asisten]` tehnic`, o mic` flot` în Delta Dun`rii
etc. |n anul 1992, am achizi]ionat 19 auto -
vehicule, marca „Renault B 110“, de trans port
auto turisme avariate, precum [i nume roa se
autoturisme pentru [colile de [oferi [i asisten]`
rutier` de urgen]`. La sediul central al ACR a
fost deschis în 1993 un dispecerat ADAC,
pentru a se asigura un contact per manent [i
rapid cu membrii cluburilor partenere din
str`in`tate, care viziteaz` sau tranziteaz`
România, precum [i Centrala de Alarm` [i
Informa]ii, cu program non-stop, cu scopul
monitoriz`rii asisten]ei rutiere, iar lista nu se
opre[te aici...

■ ACR are [i voca]ia sportului automobi -
listic. |n prezent ce evenimente au loc?

Sunt multe de spus. Avem o tradi]ie foarte
bogat`, care traverseaz` cele 11 decenii de
exis ten]`. Au fost reprezentative pentru Ro mâ -
nia edi]iile Campionatului FIA GT-4 Bucharest
Challenge, pe traseul din jurul Parlamentului,
iar în iulie 2013 organiz`m a doua edi]ie a Ra -
liului Sibiului „Intercontinental Rally Challenge“
din cadrul FIA. ACR a asigurat particip`ri
onorabile, cu licen]e interna]ionale, Ia Campio -
natul FIA, Formula 2, la Cupa Mondial` FIA
pentru Raliuri Tot-Teren, precum [i la Campio -
natul European de Karting. Organiz`m Campio -
natul Na]ional de Raliuri [i de |ndemânare,
precum [i campionate zonale [i jude]ene de
automobilism tehnico-aplicativ, cu edi]ii anuale,
care se bucur` de audien]e deosebite.

■ Dup` câte [tiu, ACR are o dimensiune
interna]ional` deosebit`.

Da, înc` de la crearea sa, Automobil Clubul
Român a aderat la organiza]iile mondiale din
automobilismul [i turismul automobilistic - Fe -
dera]ia Interna]ional` a Automobilului, Alian]a
Interna]ional` de Turism, Institutul FIA pentru
Siguran]a Sportului Auto [i Sustenabilitate
etc. Pre[edintele FIA, Max Mosley, a onorat
ACR cu dou` vizite oficiale, în 1994 [i în 2004
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interviu Flac`ra

la s`rb`torirea Centenarului ACR, iar în 2011
noul pre[edinte al FIA, dl. Jean Todt, a fost în
vizit` oficial` la ACR cu prilejul lans`rii, la
Bucure[ti, a „Decada Mondial` a Siguran]ei
Rutiere 2011 - 2020“, împreun` cu Amba sa -
dorul Global pentru Siguran]` Rutier` al ONU.
De asemenea, Pre[edintele Alian]ei Inter -
na]ionale de Turism a vizitat ACR în 1994, la
împlinirea a 90 de ani e existen]` a Asocia]iei
noastre. Prestigiul ACR în mi[carea mondial`
de automobilism este reliefat [i de faptul c`
pre[edintele ACR a fost ales, în patru mandate
consecutive, ca membru al Comitetului Execu -
tiv al FIA [i, pentru trei mandate consecutive,
în Consiliul Director al FIA - Regiunea I. A
de]i nut, totodat`, pentru mai mul] i  ani,
pre[edin]ia Grupului de Lucru al organiza]iilor
automobi listice din Europa Central` [i de Est.
Reprezen tan]i ACR particip`, ca invita]i, la
toate reu ni unile de lucru mondiale din sistemul
FIA, precum [i la numeroase evenimente care
au loc în cele peste 150 de cluburi auto
membre ale FIA.

■ Asocia]ia dumneavoastr` a fost afec -
tat` de criz`?

Domeniul automobilismului a fost afectat, în
întregime, în România, de recesiunea econo -
mic`, ceea ce s-a repercutat, indirect, [i
asupra ACR, dar nu în m`sura de a ne stagna
acti vi tatea. Am fost receptivi la semnalele
anterioare [i ne-am f`cut „temele“ din timp,
reducând la maximum cheltuielile neproductive
[i achi tându-ne datoriile fa]` de bugetul de stat
[i fa]` de partenerii din sectoarele specifice.

Ne-am permis chiar mai multe investi] i i
substan]iale, prin achizi]ionarea unei flote noi
de 15 auto-platforme Iveco Daily, în ajunul
lans`rii în Ro mânia a „Decadei Mondiale de
Siguran]a Rutier` 2011 - 2020“ în conformitate
cu Re zolu]ia ONU [i Directiva Uniunii Euro -
pene. Am dat în func]iune nou` linii de ITP cu
echipamente din ultima genera]ie în câteva
filiale reprezen tative din ]ar`; am achizi]ionat
un motel în sta ]iunea balneo-climateric` Ol` -
ne[ti, care st` la dispozi]ia membrilor ACR [i
familiilor acestora. De asemenea, am moder -
nizat loca]iile turistice proprii de la ACR Alba
Iulia [i de la Nehoiu, jude]ul Buz`u. Nu am
recurs nici la dispo nibiliz`ri de personal [i nu
am diminuat salariile acestuia, în schimb am
impus limite maxime de performan]` profesio -
nal` în toate sectoarele.

■ Ce obiective ave]i în perioada urm` -
toare?

Dispunem în prezent de o baz` material`
modern`, la standardele celor mai puternice
clu buri automobilistice din Europa [i de pe
celelalte continente, din sistemul FIA. Manage -
mentul nostru îl concentr`m pe investi]ia în oa -
meni, pe cre[terea gradului de performan]` a
muncii în toate sectoarele [i pe diversificarea,
în continuare, a serviciilor acordate membrilor
ACR. }inta primordial` este încheierea dece -
niului XI de existen]` a asocia]iei [i întâmpi -
narea Conferin]ei Na]ionale a ACR din 2014 cu
rezultate onorabile. Poate ca un obiectiv major
s`-l reprezinte, într-o instabilitate politico-eco -
nomico-social`, men]inerea brandului Auto mo -
bil Clubului Român (ACR).

|n imagine: momentul conferirii PREMIULUI DE EXCELEN}~ |N SIGURAN}A RUTIER~,
de c`tre Comisia European` (2007).
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via]a de asocia]ie

Exist` o metafor` celebr`
care scoate în lumin` va lorile
intrinseci ale existen]ei noas tre,
anume c`, privind sec]iunea
unui stejar se cular, po]i con -
stata inelele circumscrise „ini -
mii” sale, pentru a stabili anii de
în fruntare a vicisitudinilor na -
turii. 

Extrapolând, putem spune c`
arhitectura celor 11 de cenii de
existen]` a Auto mobil Clubului
Român pune în lumin` faptul c`
mari personalit`]i culturale,
[tiin ]ifice, politice [i sportive din
]ara noastr` au fost cap ti vate
de ideea [i de miracolul auto   -
mobilismului. 

A[a se expli c` faptul c`, în
timpul s`u isto ric, coloana ver -
te bral` a ACR n-a putut fi
înfrânt`, c` struc turile sale
fundamentale au re zistat în fa]a
vicisitudinilor pe care regimurile
politice le-au tra versat, inclusiv
celor cinci decenii de dictatur`
comu nist` [i, putem spune,
chiar [i unor tentative de desta -
bi lizare ulte rioare.

Un om, care [i-a îndeplinit [i
continu` s`-[i îndepli neasc`
rolul de lider al Automobil Clu -

bului Român, este domnul
Constantin NICULESCU. 

Acestea sunt datele de va -
loare pentru care Comite tul
Executiv al ACR i-a acor dat
domnului inginer Constan tin
Niculescu, la 11 iunie 2013,
Pla cheta Oma gial`, definit`
sugestiv „ATESTAT AL PRO -
FESIUNII DE CREDIN}~”,
având urm`   torul con]inut: 

„Domnului Constantin Nicu -
lescu, Pre[edintele Auto mo bil
Clubului Ro mân, pentru pa siu -
nea, în]elepciunea [i devota -

mentul nestr`mutat manifes -
tate, în arcul de timp 1967 – 11
iunie 2013, ca Secretar al
Filialei ACR Bra [ov, Vicepre -
[edinte, Secre tar General [i
Pre[edinte al ACR, fa]` de
împlinirea destinului istoric al
Aso cia]iei, a tradi]iei secu lare [i
prestigiului acesteia pe plan
na]ional [i inter na]ional”. (11
iunie 2013) 

COMITETUL EXECUTIV 
al 

Automobil Clu bului Român

AAtteessttaatt   aall   pprrooffeessiiuunnii ii   
ddee  ccrreeddiinn]] `̀

w w w . a c r . r ow w w . a c r . r o
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eveniment interna]ional

În perioada 25 – 27 iunie a avut loc la
Goodwood în Marea Britanie prima edi]ie a
„S`pt`mânii conferin]ei mondiale pentru
sport“ organizat` de c`tre Federa]ia Inter na -
]ional` a Automobilului. La eveniment au fost
invita]i s` participe reprezentan]i ai ASN-urilor,
ai organizatorilor de competi]ii interna]ionale,
ai firmelor implicate în motorsport, precum [i
personalit`]i ce particip` la diferite proiecte
de dezvoltare ini]iate de FIA. Din partea
Automobil Clubului Român au fost înscri[i:
Pre[edintele CNAK-ACR [i Pre[e din te le
FRK.

Scopurile principale ale conferin]ei mon -
diale, a[a cum le-a definit în discursul s`u dl.
Jean TODT, Pre[edintele FIA, au fost cre[ te -
rea standardelor de siguran]`, dezvoltarea
durabil` a motorsportului, prin strânsa cola -

borare între FIA [i cluburi, iar, nu în ultimul
rând, cre[terea preocup`rii fa]` de proteja -
rea mediului.

În cadrul workshop-urilor s-au discutat
regulamentele mondiale [i aplicarea acestora
în competi]iile specifice: Formula 1, Raliu,
Cir cuit, Coasta, Tot teren, Karting, etc, pre -
cum [i modalit`]i de dezvoltare a ASN-urilor
din ]`rile membre.  Întreaga manifestare s-a

desf`[urat în cadrul campaniei mondiale „FIA
Action for Road Safety“.

Participan]ii la conferin]`,  reprezentan]i ai
Autorit`]ilor Sportive Na]ionale, au prezentat

conducerii FIA [i problematica specific` din
]`rile lor, privind fenomenul sportului auto -
mo bilistic [i de karting. De asemenea,  ma -
nifestarea a fost un admirabil moment pentru
a se promova noi leg`turi între Autorit`]ile
Sportive Na]ionale din diverse ]`ri, în scopul
globaliz`rii sportului automobilistic [i de
karting.

Alexandru VASILE

FFIIAA  SSppoorrtt   CCoonnffeerreennccee  WWeeeekk  22001133

Nota: Participan]ii din partea ACR la con -
ferin]`, pot oferi cluburilor [i asocia]iior
spor tive din România interesate, informa]ii
cu privire la problemele discutate. Ne pute]i
con tacta la e-mail: cnak@acr.ro sau tel:
021.222.41.23.
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via]a asocia]iei

Exper]ii m`sur`rii tim -
pului i-au aplicat acestuia
nu meroase etichete, pre -
cum „timpul istoric“ [i
„tim pul psihologic“, care,
adeseori, se suprapun. 

V`zând articolul pu -
blicat în Revista „Auto tu -
rism” din august 1978,
putem conchide c` [i în
via]a directorului filialei
jude]ene Arad, acest
ade  v`r se confirm`. 

Ast`zi, Victor Jucu
este tot salariat al ACR,
identificându-se, iat`, cu
acest statut profesional,
de 40 de ani, fiind cel mai
„vechi”, peiorativ ex pri -
mat, dintre colegii s`i din
]ar`, tot director al filialei
ar`dene, iar filiala jude -
]ean` pe care o conduce
se situeaz` tot printre
cele mai performante din
]ar`. 

A[adar, timpul psiho -
logic al directorului Victor
Jucu i-a insuflat putere de
ac]iune, sim]ul mana ge -
rial, for]` în învingerea
provoc`rilor, optimism [i
fidelitate în identificarea
sa cu valorile Automobil
Clubului Român. 

A[adar, timpul nu l-a
„vremuit” pe Victor Jucu,
iar titlul articolului din
august 1978, se po tri -
ve[te [i acum: „{i tân`r [i
veteran”.

Acestea sunt faptele
de excep]ie pentru care
Comitetul Executiv al
ACR, în [edin]a sa din 27
iunie 2013, i-a acordat
calitatea de „Membru de
Onoare al Automobil Clu -
bului Român”.

Ilie GABRA

DDiirreeccttoorruull
ff ii ll iiaalleeii   AArraadd,,
MMeemmbbrruu  
ddee  OOnnooaarree  
aall   AAuuttoommoobbii ll
CClluubbuulluuii   RRoommâânn

Articol ap`rut \n Revista „Autoturism“,
august 1978.
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Cetatea Culturiip rezen]e  \n

Regizorul Nae Cosmescu [i-a lansat pe 10 iunie
2013, la Libr`ria Sadoveanu din Bucure[ti, anto -
logia satiric`, cu un titlu extrem de provocator:  „50
+ 1 pamflete … ca la T`nase“. Ca intelectual de
marc`, care [i-a construit edificiul artei sale prin
simboluri [i printr-o mitologie surprinz`toare, Nae
Cosmescu a ales „10 iunie“ parc` anume s` ne
trimit` cugetul la decalogul biblic, ca un spa]iu al
moralit`]ii cre[tine, atât de terfelit ast`zi, prin
pr`bu[irea valorilor din toate regnurile: economic,
politic, social, estetic [i nu doar. Acest fenomen
dezagregant în marea noastr` cetate a fost
surprins genial. Multe din pamfletele sale versi -
ficate, marcate de haz, ironie [i vitriolate satiric,
poart` nume de legend`, precum „Neputin]a
Atotputernicului“, „Vor avea unii puterea s` ne ia [i
Învierea?“, „Postul negru cel mai mare“, „Colinde
de prim`var`“ [i nu numai. 

Mitologia cre[tin` constituie doar pretextul, c`ci
textul este calat pe România noastr` cea de toate
zilele. Precum afirma inegalabilul scriitor Dinu S` -
raru, care a prefa]at antologia lui Nae Cosmescu,
dup` maxima latin` „non multa, sed multum“, „aici
s-a manifestat [i ambi]ia lui de a îmbr`]i[a
domeniul ca pe o baricad` social-politic`, slujit`
cu spiritul lui sarcastic, cu privirea lui necru]`toare,
cu insurgen]a temperamentului s`u [i cu vitriol“.

Automobilismul, acest fenomen social al libert` -
]ii de mi[care a omului modern, atacat pe toate
flancurile de politic [i politic`, care l-a provocat
chiar [i pe Nae Cosmescu, prin anii '96 când a
candidat pentru un loc în Senatul României, din
partea Partidului Auto mobili[tilor (o stea pe e[i -
cherul politic), nu l-a l`sat indiferent. 

Pamflete, pre cum „Nu ne mai stinge]i lumina!
Ieftini]i-ne benzina!“, „Autozbir versus automobil“
etc. au intrat deja în folclorul [oselei (vom da o
spe]` în finalul cronicii de fa]`).

Paleta este întins` [i extins` problematic, c`ci
„moravurile au r`mas neschimbate“, precum afir -
ma autorul acestor celebre pamflete. Citându-l pe
mare nostru Caragiale, causticul Nae Cos mes cu
î[i m`rturise[te speran]a c` „ele nu vor fi pe rene“,
\ns`, totu[i, înclin` s` accead` „în eter ni tate“, a[a
cum ne convinge în pamfletul inaugural al anto -
logiei, în cele peste 300 de versuri, purtând un
titlu, specific românesc, „Ciolanul mioritic [i ca[ -
cavalul dâmbovi]ean“.

Antologia lansat` cititorilor pe 10 iunie, continu`
seria din „ARCA LUI … NAE“, din anii 2000, cu
fabule cu [i f`r` moral`, ilustrate de Iurie Darie.
Nae Cosmescu „regizorul dirijor priceput“ cum îl
define[te celebra actri]` Stela Popescu, a urcat \n
vârful piramidei \n raportul regizor-actor. Nae are,
\ntotdeauna, un „haz [fichiuitor f`r` s` fie r`u, e
picant f`r` s` fie vulgar [i e un minunat ver -
sificator“. Iar o celebritate apar te, Alexandru Ar[i -
nel, ne provoac` astfel «Noua antologie de
pamflete versificate v` va oferi bucuria de a v`
reîntâlni sau întâlni cu crea]ia lui Nae. Bucura]i-v` [i
jefui]i-l, c` nu va striga „ho]ul“!».

Evenimentul editorial din 10 iunie a r`mas în 
memoria celor prezen]i, nu în ultimul rând, prin o -
ca zia reîntâlnirii cu marele romancier Dinu S`raru, 
cu stelele umorului românesc Stela Popescu, 
Alexandru Ar[inel, Vasile Muraru, cu Valentin Uri -
tescu [i renumitul regizor Geo Saizescu, cu pro 
-zatorul Da niel Bra[oveanu [i, de asemenea, 
cu Con stantin Niculescu, pre[edintele ACR, 
„legat de Nae din anii tinere]ii vâlcene, ca [i 
din anii dâmbovi]eni“. Au fost de fa]`, în 
aceast` zi, mul]i al]i cititori [i amatori de teatru, 
frapa]i de verbul „Naecos mescului“, cum îl 
identific` Hora]iu M` -l`ele. {i nu doar ace[tia, 
pentru c` Nae Cos mescu în chin` substan]a 
ideatic` a antologiei „du[manilor mei, cu prietenie 
[i iert`ciune“.

Dr. Ilie Gabra

NAE COSMESCU
LANSARE DE CARTE AL~TURI DE ELITA

UMORULUI ROMÂNESC
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Autozbir 
versus automobil
„Toate ziarele – dar toate! –
Au paginile îndesate
Cu cei care au pus zbirul
S` ne ia, cu japca, birul.
Nu-ncepur`m bine anul,
~sta nou, europeanul,
C` s-au pus cu toroipanul
Pe bietul român, s`rmanul.
S`-l beleasc` pe român!
Te mai miri de câ]i r`mân?
Muic`, suntem neam de piatr`
{i am rezistat pe vatr`.
Dar sunt `[tia mai ceva 
Ca ciuma lui Caragea.
Scot `[tia din piatr` seac`,
Din leafa, care-i oleac`
{i din pensia fantom`
- Nu insist! E axiom`! - 
Storc banii cu ghiotura
De nu-i mai pot num`ra.
Ne-a ajuns ]ara campioan`
Adunând toan` cu toan`:
Toana celor din guvern,
O [tim to]i, ce s` mai cern…
Toana celor din Senat,
C` nici ei nu s-au l`sat…
{i a deputa]ilor, 
C` [i ei vor, fra]ilor!
A parlamentarilor!
{i toana primarilor!
To]i zic c`-[i asum` riscul
Ca s` ne jupoie fiscul!
To]i au asmu]it zapciul
S` ne dea, din timp, sicriul!
To]i vor ca s` ne beleasc`
Ca ei s` se l`f`iasc`!
Cin' s` le pl`teasc` luxul
Dac` nu m`resc afluxul 
De impozite, de d`ri?
Cum s`-ndese în c`m`ri?
}ara ni-e campioan`, lele!
La ce? Jupuit de piele!

Suntem fruncea!
Cei mai tari
- Nu-i a[a, domni demnitari? -
La impozite [i taxe!
Se-nvârt axe dup` axe!
E enorm, z`u, te [i miri,
Impozitul pe cl`diri.
Ai dureri în abdomen
Când îl dai pe-`l pe teren.
La ma[ini, ce s` vorbim?
Îl pl`tim [i… ame]im!
La cele din leasing, tat`, 
O f`cur` [i mai lat`.
Era integrat` în rat`.
Dar „de[tep]ii”-au zis, vezi, iat`
S` îl mai pl`tim o dat`!
P`i, nu to]i avem, fârtate,
Maybach-uri pe la palate.
Nu avem cu to]ii Rolls-uri
La conace-n fa]`-n dosuri.
Ultim tip de Mercedes
Au numai `i „de succes”!
4×4 ori BMW-uri
Au vreo câ]iva, la dineuri.
C-altfel, vezi tu, ori[icât,
Le st` icra neagr`-n gât.
Ma[ini ieftine [i vechi,
Înglodat peste urechi
{i-a luat am`r`[teanul.
De unde s` scoat` banul?
C`-i s`rac, b`tu-l-ar vina.
El [i-a cump`rat ma[ina
}inând post negru cu anii…
Fl`mând! Nu ca barosanii!
S` mai amintim iar, oare,
De prima-nmatriculare?
Z`u, la ei nici n-a contat
C` pe to]i ea i-a lezat.
S-a tot opus Europa?
Au driblat-o! Hopa-]opa!
N-au vrut-o europenii?
O vor ai no[tri! Mirenii!
Pe coliv` – o bomboan`:
La curtea european`
Era s` fie proces!
Îi p`sa celui ales?
P`i, de-l pierdeam în instan]`
- {i-l pierdeam cu siguran]`! -
Urma tot noi s` pl`tim
Ca s` îi desp`gubim
Pe cei ce au fost leza]i,
Pe cei ce au fost fura]i.
Celor trei sute de mii
Lovi]i de anomalii.
Cei ce au fost fraieri]i,
Care au fost p`c`li]i,
Vor primi banii-napoi?
Ei nu [tiu. Nu [tim nici noi.
De la stat, ce-a apucat
E greu de recuperat.
Vor urma mii de procese…
Vom vedea curând ce iese.
Vom deschide iar chimirul!
Ce luar` cu-autozbirul,
Recte, automobilul,
S` pl`tim! Ce-au furat al]ii!
Ce? Dau banii guvernan]ii?
Conflictul nu l-am uitat
Chiar dac` e „reparat”.
Taxa, zice partea-advers`,

A r`mas. Dar e… invers`!
~[tia sunt într-o ureche?
Pl`teai mult c` era veche…
„S-a schimbat – ne zic ei nou` – 
Dai mai mult dac`-o iei nou`”!
Taxa, r`mas` tot mare,
Are [i-alt` formulare.
Nu-i de înmatriculare,
De prim`-nmatriculare.
E tax`… de poluare!
Banii îns`, ca remediu,
Se vor duce ei la „Mediu”?
{i-uite c` iar i-au driblat!
Infringementul declan[at
Va fi, oare, suspendat?
S-a uitat c`-amu, mai an,
Hr`p`re]i ca un z`gan,
Au instituit în vame
Taxe mari, taxe infame,
Ca niciunde-n Europa,
Pân` s-a produs sincopa
C` punctele de frontier` 
Au fost blocate-n barier`?
{i c` a[teptatul Ghi]`
A tot stat pe la gr`ni]`
De-a oftat atât feti]a
Pân` [i-a tocit bundi]a,
Neclintit` ca [i piatra,
Micu[oara Cleopatra?
{i amenzile, fârtate,
Sunt mari, de nu se mai poate!
Vor – auzi! – sute de roni!
Parc` am fi to]i baroni.
M`i, nene, b`tu-v-ar vina,
Z`u, amenda cât ma[ina?
Nu-i de-ajuns c` ame]im
Taxele pân' le pl`tim?
Facem cozi pe la ghi[ee,
St`m cu noaptea-n cap pe-alee
Ore-n [ir, pân` intr`m
Taxele s` achit`m.
Parc`-i v`d c-or s` prevad`
Taxa pentru stat la coad`.“
........................................................

Cetatea Culturiip rezen]e  \n
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de disconturiprogram mondial

„Show your Card!” este un
program mondial de reduceri,
care ofer` posibilitatea membrilor
cluburilor auto de pe întreg
mapamondul s` beneficieze de
pre]uri avantajoase pentru închi -
rierea camerelor de hotel, pentru
intrarea la muzee, parcuri de
distrac]ii, pentru restaurante sau
pentru a închiria un auto vehicul.
Ini]ial, proiectul „Show your Card!”
a fost gândit pentru a oferi servicii
membrilor cluburilor auto din

Europa, dar, foarte repede, clu -
burile auto de pe alte continente
au preluat [i extins acest sistem [i
în ]`rile lor, astfel c`, în prezent,
putem vorbi despre un program
mondial. 

Toate cardurile membrilor ACR
au prezent` sigla „Show your
Card!”, a[a c` oriunde s-ar afla,
membrul ACR poate beneficia pe
loc de reduceri doar prin simpla
prezentare a cardului. Fie ca v`
deplasa]i în interes de business,
fie în scop turistic, e bine s` ave]i
la dumneavoastr` cardul de mem -

bru ACR, iar acesta v` va garanta
reduceri la care nici nu v-a]i fi
a[teptat.

O dat` ajuns în Fran]a [i, dac`
dori]i s` impre siona]i o dom ni [oa -
r`, sau pur [i simplu s` face]i un
cadou extraordinar, vestitele Parfu -
meriile Fragonard v` ofer`, în baza
Programului „Show your Card!”, o
re ducere de 10% din pre ]ul oric`rui
parfum. De ase menea, pute]i vizita
gratuit Muzeul Fra go nard din
Grasse, foarte aproape de Cannes.
http://www.fragonard.com/

Tot în Fran]a, la 10 km nord

PPlleeccaa]] ii   \\nn  vvaaccaann]] `̀??
NNuu  uuii ttaa]] ii   ddee  „„SShhooww  yyoouurr   CCaarrdd  !!““

Ü
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de Poitiers, v` a[teapt` cel mai
mare parc de distrac]ii din Europa
– „Futuroscope”, unde v` ve]i
bucu ra de spectacole 3D [i 4D
care v` vor t`ia respira]ia. Re -
ducerea acordat` prin Programul
„Show your Card!” este de 3 euro.
http://en.futuroscope.com/

În Gr`dinile Trocadéro din Pa ris,
ve]i g`si Acvariul din Paris
„Cineaqua”, unde „Show your
Card!” v` aduce reduceri de 15%.
Aici descoperi]i peste 500 de specii
de pe[ti din întreaga lume, show-
uri, expozi]ii, filme [i workshop-uri
dedicate lumii acvatice.

http://www.cineaqua.com/ind
ex.php/en/

În perioada 17.06 – 15.09. 2013,
Benzin`riile SHELL ofer` pose so -
rilor de carduri „Show your Card!”
importante reduceri de pre] la

achizi]ia de carburan]i în majori ta -
tea ]`rilor din Europa: Germania,
Austria, Elve]ia, Danemarca, Ita -
lia, Belgia, Fran]a, Ungaria, Slo -
vacia, Republica Ceh`, Bulgaria [i

Polonia. Voucherul poate fi des -
c`r cat de la urm`toarea adres`:
http://www.arceurope.com/lib
rary/documents/ARC%20Euro
pe/Other/SHELL%2017%20JUN
E%202013.pdf.

Binecunoscutul lan] hotelier
Best Western pune la dispozi]ia
membrilor ACR peste 3700 de

hoteluri în întreaga lume, cu un
discount de 10% pentru cei care
au sigla „Show your Card!” pe
cardul de membru.

Cea mai important` companie
de închirieri de autovehicule din
lume, Hertz, prezent` în 147 de
]`ri, prin 8500 de birouri, ofer`
membrilor ACR 10% reducere la
închirierea oric`rui autovehicul. 

Lan]ul de restaurante de lux
Marché, restaurante pe care le
reg`si]i în Germania, Austria,
Elve]ia, Ungaria, Norvegia, Slo va -
nia [i Croa]ia, împreun` cu ves titele
cafenele Hard Rock Cafe, care au
ap`rut [i la noi în România, ofer`

membrilor ACR care prezint` sigla
„Show your Card!”, reduceri de
10%.

Compania aerian` Etihad
Airways din Emiratele Arabe Unite
ofer` o reducere de 10%
membrilor ACR pentru zboruri în
toat` lumea. Etihad Airways este
singura companie aerian` din
lume selectat` s` ofere discount-
uri prin programul „Show your
Card!”.

Nu pleca]i la drum f`r` cardul
dumneavoastr` de Membru ACR!
Acesta are prezent` sigla „Show
your Card!”, iar în baza acesteia
ve]i beneficia de o mul]ime de
reduceri. 

Intra]i pe http://www.acr.ro/ [i
http://www.arceurope.com/en
/splash2.aspx [i oferi]i-v` o
vacan]` minunat`.

{erban CIURTIN

Ü

de disconturiprogram mondial
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Rezerva]ia biosferei Delta
Dun`rii, una din cele mai mari
zone umede ale planetei,
unicat din punct de vedere al
biodiversit`]ii, care, împreun`
cu com plexul lagunar Razim-
Sinoe acoper` o supra fa]` de
5050 km², a intrat în patrimo -
niul mondial al UNESCO în
anul 1991. Este situat` în S-E
Ro mâ niei, fiind limitat` la N de
grani]a cu Ucraina, la S-V de
Podi[ul Dobrogei, iar la E de
Marea Nea gr`.

Cele trei bra]e ale Dun`rii –
Bra]ul Chilia, Bra]ul Sulina [i

Bra]ul Sf. Gheorghe, formeaz`
Delta Du n`rii care reprezint`
„un col] pierdut“ al naturii, de o
neasemuit` frumuse]e. În

acest univers unic tr` iesc
peste 300 de specii de p`s`ri,
iar în adâncul apelor se ascund
peste 160 de specii de pe[ti.
P`duri de stejari multiseculari
domin` peisajul natural, liane
sinuoase [i c`]`r`toare de
peste 20 de metri lungime,
împodobesc ca ni[te ghirlande
p`durile-galerii. Peste 1150 de
specii definesc un ha bitat
natural. Aici tr`iesc 2000 de
cupluri de pelicani comuni [i
300 de cupluri de pelicani cre]i.
Specii valoroase precum peli -
ca nul, egreta, leb`da cânt` toa -
re, [oimul dun`rean au fost
declarate mo numente ale na -
turii. P`durile Letea [i Cara -
orman reprezint` limita nordic`
pentru dou` specii rare în ]ara
noastr` de stejar, frecvent
întâlnite în zonele sudice ale
peninsulei Balcanice [i Italice. 

Delta Dun`rii dispune de
importante obiective turistice:
Muzeul Delta Dun`rii, farul
vechi din 1802, cet`]i romane,
dacice sau romano-bizantine.
Turi[tii au o ocazie unic` de a
petrece o vacan]` de neuitat
în acest loc de legend` [i
mister.

Delta Dun`rii

Turism modern prin ACR

Pentru informa]ii [i rezerv`ri :

Filiala ACR Tulcea: 0240/515.151, 0745.382.724, e-mail: acr_tl@acr.ro;
Administratia Centrala ACR: 021/317.82.51, e-mail: organizare@acr.ro.

de visvacan]e

FLOTA NAUTIC~ DE TURISM ACR  
- DELTA DUN~RII -

HOTELUL SF. CONSTANTIN – 3 stele

n Hotelul Sf. Constantin este modern [i elegant, satisf`când toate exigentele
de confort;

n Hotelul dispune de 20 de locuri de cazare;
n Beneficiaz` de aer conditionat în restaurant [i în camere, asigurând

utilizarea sa în orice anotimp.
n În fiecare camera exist` grupuri sanitare [i du[uri proprii.
n Dispune de un restaurant cu 24 de locuri pentru servirea mesei,

evenimente, întâlniri de afaceri etc.
n Este dotat cu o teras` acoperit` pentru servirea mesei, plaja, jocuri de

societate.
n Este înzestrat cu bar propriu modern [i confortabil.
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B`ile Ol`ne[ti, renumite prin cele peste 40 de
izvoare cu ape minerale iodurate, bromurate,
sodice, calcice, sulfuroase [i clorurate, sunt
localizate în partea central` a jude]ul Vâlcea,
pe valea Ol`ne[tiului, afluent al râului Olt.
Sta]iunea este înconjurat` de mun]i, iar acest
fapt îi asigur` ierni blânde [i veri r`coroase.

Prima atestare documentar` dateaz` din anul
1760 când apele minerale sunt numite „ape
t`m`duitoare”. În anul 1873 apele minerale din
sta]iune particip` la expozi]ia interna]ional` de
la Viena unde câ[tig` locul I, iar B`ile Ol`ne[ti
cap`t` un renume mondial, comparabil cu cel al
sta]iunilor deja cunoscute, precum Baden-
Baden sau Karlovy-Vary. 

De-a lungul vremurilor sta]iunea a avut de
suferit de pe urma unor evenimente meteo -
rologice extreme, când în urma ploilor abun -
dente o mare parte din izvoare au fost acoperite
de toren]ii forma]i. Dar valoarea extraordinar` a
apelor minerale a determinat, de fiecare dat`,

reconstruc]ia sta]iunii [i continua sa dezvolta re. 
Pe lâng` tratamentele cu ape minerale, care

acoper` o gam` foarte larg` de probleme me -
dicale, B`ile Ol`ne[ti v` ofer` [i importante
atrac]ii turistice, precum: Rezerva]ia Lacul Fru -
mos, Rezerva]ia Natural` „Stogul“, Rezerva]ia de
tis` – unde se reg`sesc 628 de exemplare de tis`
întinse pe o suprafa]` de 1,5 ha, Lacurile cu nu -

feri albi [i galbeni,
precum [i 7 pe[teri ce
ad`pos tesc o bogat`
faun` cavernicol`. De
exemplu, Pe[tera Mun -
teanu – Murgoci ad` -
pos te[te cea mai mare
colonie de li lieci. De
asemenea, Cheile Ol` -
ne[ti ofer` iubitorilor de
drume]ii senza]ii extra -
ordinare, prin fru mu se -
]ea [i uni citatea locu -
rilor.

Automobil Clubul
Ro  mân dispune de o
baz` turistic` proprie,
în cen trul ora[ului, afla -
t` la dispozi]ia mem -
brilor A socia]iei. Baza
turistic` ACR Ol`ne[ti
pune la dispozi]ia mem -
brilor s`i 6 camere
duble moder ne, nou
mobilate, dotate cu
televizor, frigider [i baie
proprie.

B`ile Ol`ne[ti

de visvacan]e

Pentru detalii sau rezerv`ri puteti apela la:
Filiala ACR Vâlcea: tel.: 0250/ 733.140, 0745.382.779; e-mail : acr_vl@acr.ro.

Administra]ia Central` ACR: 021/317.82.51, 0745.382.748, 0745.382.729; e-mail:
organizare@acr.ro.
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Municipiul Alba Iulia înseamn` istorie [i marile
simboluri ale Unirii, a[a, precum sportul, inclusiv
auto mobilistic, patroneaz`, la rândul s`u, simbolurile
unirii, pulsa]iile comunic`rii interumane, ale culturii [i
civiliza]iei.

Motelul ACR Alba Iulia, situat în apropierea Cet`]ii,
pe principala arter` de circula]ie din ora[, cum intri
dinspre Sebe[, dispune de 28 de camere duble, cu
aer condi]ionat, televizor [i baie proprie. De aseme -
nea, Motelul dispune de buc`t`rie proprie performant`,
pliat` pe arta culinar` tradi]ional` din zona „Apu -
senilor”, de o sal` de mese cu o capacitate de 70 de

locuri, pre cum [i de o sal` de conferin]e pentru 100
de locuri. În curtea interioar` a filialei func]ioneaz`
noua Sta]ie ACR de Inspec]ie Tehnic` Periodic` care
st` la dis po zi]ia membrilor ACR, la tarife promo -
]ionale.

Printre numeroasele puncte de interes turistic ale
jude]ului Alba se reg`sesc peste 200 de monumente
istorice: Catedrala Reîntregirii Neamului, Pe[tera lui
Zamolxes, zeul dacilor, 800 de pe[teri mai ales în
Mun]ii Trasc`ului, vechea biseric` de lemn ctitorit`
de Mihai Viteazul în 1599, case memoriale [i colec]ii
de art`, [i nu în ultimul rând, celebra Ro[ia Montana.
De asemenea, tot aici v` pute]i bucura de ospita li -
tatea [i generozitatea locuitorilor, precum [i de
produsele tradi]ionale române[ti.

Pentru iubitorii de istorie na]ional` [i universal` în
jude]ul Alba prezint` interes [i situl arheologic din
Satul T~RT~RIA, unde s-au descoperit t`bli]ele cu
pictograme datate din anul 5000 î.Hr., care atest` c`
primele înscrieri au avut loc înainte cu 2000 de ani, în
spa]iul danubian, fa]` de primele m`rturii din lume la
sumerieni.

De asemenea, recent s-au descoperit la Sebe[
fosile de dinozauri datate ca fiind cu 50 de milioane
de ani în urm`, similar cu fosilele descoperite în
Africa, considerate singurele fosile de dinozauri din
lume, ceea ce pentru copii reprezint` o mare minune
a lumii preistorice. 

Filiala ACR Alba împreun` cu ANTREC Alba au
realizat o ofert` de vizitare, pentru 2-3 zile, a marilor
provoc`ri tu ristice din jude].

ACR Alba Iulia

Detalii la:
n Filiala ACR Alba tel 0258812485 sau 0745382739
n Compartimentul turism al Administra]iei Centrale

ACR 021/3178251, 0745382719
n E-mail organizare@acr.ro

de visvacan]e
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de visvacan]e

Situat` în partea estic` a ora[ului Nehoiu din
jude]ul Buz`u, în vecin`tatea masivului Pen -
teleu [i Barajului Hidrocentralei Siriu, precum [i
a comunei cu bogate reverbera]ii de etnografie
[i folclor, Gura Teghii, la rascrucea drumurilor
ce duc spre renumite obiective turistice, loca]ia

turistic` ACR ofer` bog`]ii le unor sejururi
memorabile pentru membrii asocia]iei. Moder -
nizat` dup` ultimele standarde ale turismului,
aceast` baz` turistic` proprie ACR dispune de
30 de camere duble cu central` proprie, cabine
de du[, televizor, sal` de mese [i de conferin]e
cu o capacitate de 200 de locuri, în sistem
modular, dup` op]iunile beneficiarilor [i spa]ii
de parcare pentru 30 de autoturisme, etc.

Pe lâng` frumuse]ile peisajului montan
destinat excursiilor turistice, în zon` se mai pot
vizita Barajul Siriu, M`n`stirea Ciolanu, Tab`ra
de Sculptur` M`gura, Vulcanii Noroio[i (forma -
]iune geologic` spectaculoas` întins` pe o
suprafa]` de circa 30 de hectare aflat` la 12 km
de Berca, rar întâlnit` în lume), Muzeul
Chihlimbarului de la Col]i (singurul de acest fel
din Europa de Sud-Est), precum [i numeroase
localit`]i cu bogate tradi]ii de etnografie [i
folclor. De asemenea, cursul superior al râului
Buz`u poate oferi satisfac]iile unui pescuit
sportiv la caras, p`str`v, crap [i clean, cît [i
pentru plimb`ri cu pluta.

Grupaj realizat de
Mirela TUDOR

Baza turistic` ACR Nehoiu

Detalii privind pachetele turistice oferite 
de ACR în baza turistic` proprie pute]i ob]ine

contactându-ne la:
n Filiala ACR Buz`u telefon 0238712581,

0745382753
n Compartimentul turism al Administra]iei Centrale

ACR 021/3178251, 0745382719
n E-mail organizare@acr.ro
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opiniiop in i i  [ i . . .

Ilie Gabra: Pleca]i la munte sau la mare?

Virgil Mihailovici: A[, n-am timp nici s`
respir, alerg de colo, colo poate mai rezolv
ceva.

I.G.: Proiecte noi?

V.M.: Nu noi, ci foarte noi, atât de avansate
încât îmi dau b`t`i de cap! S` m` explic, totul a
pornit de la faptul c` marile complexe
comerciale, mall-uri, supermarket-uri, s`li de
clas`, s`li de sport, aero porturi nu sunt
prev`zute a func]iona cu defibri la toare, acele
echipamente medicale care pot restarta inima
unei persoane aflate în suferin]`. Ini]ial, am
crezut c` este o sc`pare a legisla]iei române[ti
[i am pornit s` fac o cercetare. În acte [i în
inten]iile generoase este prev`zut` dotarea
spa]iilor publice cu defibrilatoare, doar c` pe
teren nu prea sunt, ca s` m` exprim elegant.
A[a c` mi-am zis c`, de ce s` nu dea un
exemplu asocia]ia noastr` [i s` doteze un
astfel de spa]iu? Am strâns banii necesari prin
orga nizarea unor evenimente publice  de prim
ajutor [i am primit un sprijin [i din partea unui
sponsor. A[ fi zis c` gata, totul este u[or de
acum, dar n-a fost a[a. Con [tiincio[i din fire [i

dorind s` atragem în campanie [i autorit`]ile
specializate ne-am adresat, pentru sprijin,
Direc]iei Sanitare a Municipiului Bucure[ti.

S-au împlinit  doi  ani  de la  lansarea of ic ial` ,  în  România,  a  «Decadei
Mondiale de Siguran]` Rutier` 2011 – 2020» ini  ] iat` de Organiza] ia
Na]iuni lor  Unite [ i ,  din p`cate,  unele inst i tu] i i  n-au intrat  înc` în
ten s iunea responsabi l i t`] i lor  ce le  revin.  Prezent`m, în textul  in  -
terviului  de fa]`,  «odiseea def ibr i latorului» ,  un apa rat  electronic
folosit  în  tratamentul  f ibr i  la] ie i  arte  r iale  sau ventr iculare,  inclusiv  în
situa] i i le  l imit` ale  acci  dentelor  rut ie  re .  Ne-am întâlnit  întâmpl`tor ,
f i re[ te ,  cu colegul  nostru de la  «Siguran]a Auto»,  cu care am participat
la evenimentul lans` rii Campaniei Mondiale [i, din una în alta, am discutat
despre s iguran]a rut ie  r` .

SSiigguurraann]]aa  rruutt iieerr `̀.. .. ..   
\\nn  nneessiigguurraann]] `̀

Dialog realizat cu Virgil Mihailovici, 
pre[edintele asocia]iei SIGURAN}A AUTO

Ü
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opiniiop in i i  [ i . . .

Surpriz` îns`, r`s -
punsul oficial a fost

c` nu intr` în atribu]iile ei!

I.G.: Dar ale cui?

V.M.: La fel am întrebat
[i noi, adresa]i-v` Ministe -
rului S`n`t`]ii, a venit r`s -
punsul.

Zis [i f`cut, am luat
r`spunsul cu pricina [i am
scris ministerului, o dat`,
de dou` ori, de trei ori
anexând [i r`spunsul
oficial. Scor 3 la zero, noi
le-am scris, ei n-au r`s -
puns! Atunci ne-am adre -
sat prim`riei de sector, a
fost organizat` [i o în -
tâlnire cu proprietarii ma -
gazinelor, toat` lumea a fost foarte încântat`,
au fost f`cute promisiuni [i uite a[a, am mai
ridicat un etaj al... promisiunilor. Din p`cate, cu
ele n-am putut face nimic, a[a c` ne-am
adresat Prim`riei Generale unde, dup` mai
multe întâlniri, adic` timp consumat din bel[ug,
r`spunsul a fost c` MOMENTAN nu avem
solu]ie. N-am renun]at, am scris Prefecturii,
care, sigur, ne-a îndrumat c`tre Admnistra]ia
spitalelor, cu care am purtat un dialog civilizat,
dar tot f`r` urm`ri concrete.

În final, dup` câteva luni de alerg`tur` [i
insisten]e, de[i noi donam aparatul, nu-l
vindeam, am reu[it s`-l mont`m la Palatul Na -
]ional al Copiilor din Bucure[ti, în Cabinetul
medical!

6.500 de copii, plus personalul profesoral
aferent, ca [i miile de spectatori ai eveni -
mentelor culturale desf` [urate de-alungul unui
an, aici,  vor fi mai în siguran]` acum, prin
existen]a acelui defibrilator. S` v` mai spun?

I.G.: Nu, cred c` este suficient.

V.M.: Ar mai fi totu[i ceva, poate reu[im îm -
preun` s` continu`m aceast` campanie aflat`
abia la în ceput [i, în plus, putem colabora la o
alta, crearea unor ab]ibilduri tematice cu
anumite afec]iuni perso nale ce pot fi lipite pe
spatele actualelor c`r]i de identitate. De ani
buni se vorbe[te c` vor ap`rea alte c`r]i de
identitate ce vor avea încorporate unele date
de personalizare, dar numai se vorbe[te, nu se
[i face. La un accident, la o interven]ie, echi -
pajul de ambu lan]` dispune de datele de s` n` -
tate ale vic timei, [i poate anun]a din timp spi -
talul s` pre g`teasc` cele necesare, câ[ti gând
timp pre ]ios. Mai vre]i [i alte informa]ii?

I.G.: Nu, este suficient!  Mul]umim!

Interviu real izat  de I l ie  GABRA
Revista „Autoturism”

Ü
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Comisia Na]ional` de Automobilism [i Karting
ACR, Filiala ACR Maramure[, împreun` cu
organizatorul evenimentului Team Dakar
România au transformat acest eveniment într-
un adev`rat spectacol, f`când posibil ca acest`
etap`, în premier` în România, s` aib` loc în
jude]ul Maramure[, promovând astfel aceast`
zona turistic` a României [i, de asemenea, s`
ridice acest jude] pe harta mondial` a auto -
mobilismului sportiv.

Spectatorii au putut g`si, printre cei peste 70
de concuren]i participan]i la cele 3 clase, din 16
]`ri, nume mari ai motorsportului mondial, cum
ar fi: Miroslav Zapletal  (Polonia, nr. 2 mondial)
care a [i câ[tigat etapa pe un H3 Evo; precum
[i ungurii Fodor Imre [i Fekete Antal. De
asemenea, la sec]iunea moto nu putem s` nu îl men]ion`m pe Stephan Peteranshel – de 11 ori

câ[tig`tor al Dakarului la sec]iunile auto [i
moto. Desigur, favoritul publicului a fost Costel
C`[uneanu, care, dup` ce a condus autoritar
prima prob`, a fost nevoit s` abandoneze din
cauza unui incident mecanic.

Întregul traseu a fost cartografiat în coor -
donate GPS, cu monitorizare individual` prin
balize pe fiecare autoturism, motociclet` [i
quad, pentru o mai bun` localizare la timp a
oric`rei posibil it`]i de producere a unui
accident. Tot traseul a fost acoperit [i gestionat
de oficiali cu sta]ii radio de comunicare URH.
Au fost parcur[i peste 370 kilometri de probe
speciale, iar traseele au f`cut, din aceast` eta -
p`, una dintre cele mai dificile ale campiona -
tului.

Romanian Baja reprezint`, pentru ]ara noas -
tr`, una din cele mai prestigioase competi]ii
interna]ionale ale sportului cu motor [i, tot -
odat`, reintrarea în elita tot terenului mondial în
anii care urmeaz`.

Ioan OLARU

În perioada 13 – 16 iunie 2013, la
Baia Mare, a debutat etapa
Romanian Baja, eveniment care
candideaz` în „Cupa Mondial` FIA
Tot-Teren 2014”, „Cupa Mondial`
Moto FIM”, „Cupa Mondial` Quad
FIM”.

ACRsport
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Campionatul Na]ional de Îndemânare Auto
2013 (CNIA) din cadrul Automobil Clubului
Român, în organizarea GT Auto Club Sportiv,
se adreseaz` publicului larg [i se desf`[oar`
într-un singur loc pe etap`, putând fi urm`rit cu
u[urin]` atât de spectatorii pasiona]i de
automobilism, cât [i de telespectatori prin
transmisiunile TV. Acest gen de competi]ie
captiveaz`, tot mai mult, publicul, dar [i pilo]ii,
care trebuie s` demonstreze m`iestrie,
echilibru [i talent. Drift-urile, întoarcerile cu
frâna de mân`, slalomul, parc`rile, mersul cu
spatele etc. reprezint` un spectacol deosebit,
cu participarea atât a pilo]ilor experimenta]i, cât
[i a debutan]ilor, iar toate acestea se desf` -
[oar` conform noilor prevederi regula mentare
din 2013, aliniate la directivele Federa]iei
Interna]ionale a Automobilului.

Primele dou` etape, ale edi]iei 2013 desf` -
[urate la Bucure[ti (B`neasa Shoping City) [i la
Br`ila (Promenada Mall) au avut la dispozi]ie
un spa]iu deosebit de generos de desf`[urare a

probelor de concurs, gra]ie sprijinului acordat
de conducerile celor dou` unit`]i comerciale,
de asigurare a protec]iei pilo]ilor [i publicului

spectator, ceea ce a atras un num`r însemnat
de echipaje de licen]ia]i [i debutan]i (peste 30
la fiecare etap`). Difi culta tea probelor de
concurs, spectacolul „cailor pu tere” au atras
interesul mass-mediei centrale [i locale,
precum: „România Liber`“, „Auto Bussi nes“, „4
tuning“, „Auto Moto [i Sport“, „Ade v`rul“, „Info
Br`ila“, „Rally Magazin“, „Motor Mania“, „Eve -
nimente Auto“, „Comunicate Me dia“, etc.

Pentru celelalte 5 etape ale competi]iei
încrierile se pot face accesând site-ul orga -
nizatorilor www.acr.ro [i www.gtautoclub.ro.

Florin JUMUG~

Campionatul Na]ional de Înde -
mânare Auto – care se bucur` de o
bogat` tradi]ie în ]ara noastr` –
reu[e[te, tot mai mult, s` câ[tige
interesul pasiona]ilor de automo -
bilism sportiv, de serie sau de
competi]ie,  la nivel na]ional, pentru
formarea [i dezvoltarea abilit`]ilor
specifice acestui gen de întreceri.

ACRsport
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În perioada 28-29 iunie 2013, Filiala ACR
Hunedoara [i Clubul Sportiv Auto Karting Hu -
nedoara, cu sprijinul Consiliului Jude]ean Hu -
nedoara, au organizat cea de-a XVII-a edi]ie a
Raliului Frumuse]ii 2013, singura competi]ie
automobilistic` destinat` exclusiv femeilor. {i
în acest an raliul s-a desf`[urat sub egida

Cam paniei „DECADA MON -
DIAL~ A SIGU RAN}EI RU -
TIERE 2011-2020“, ini]iat`
de Orga niza]ia Na]iunilor
Unite, la propunerea Pre[e -
dintelui Federa]iei Interna -
]ionale a Automobi lului, do m -
nul Jean Todt.

La start s-au aliniat nume -
roase echipaje din jude]ele
Hunedoara, Cara[-Severin [i
Alba. Competi]ia s-a desf` -
[urat pe un traseu de 60 de
kilometri, care a str`b`tut
localit`]i le Deva, Simeria,
Hunedoara, Uroi, Rapoltu
Mare, Geoa giu [i Geoagiu-
B`i. Concursul a inclus trei
pro be speciale [i a fost
organizat pe trei categorii de
autovehicule - sub 1600
cmc, între 1601 [i 2000 cmc
[i peste 2001 cmc. 

Câ[tig`toarele Raliului Fru -
muse]ii, edi]ia a XVII-a, sunt
M`d`lina Probsdorfer [i Flo -

rina Sârbu.
Tot ele s-au
impus [i la
clasa 1,
ma[ini pân` la
1600 cmc. La
clasa 2, pe
a u t o m o b i l e
între 1600 [i
2000 cmc, s-
au impus
Alexan dra Dia -
na Nicu]a [i
Laura Dina
Gerger, din Si -
me ria, în timp
ce la clasa 3,
peste 2000
cmc, prima po -

zi]ie a fost o cu pa -
t` de echipa jul din
Alba Iulia, format
din Ramo na Gher -
man [i Alexandra
Vîrvo rea.

Trofeul «Miss
Raliul Frumuse]ii
2013», viu dis pu -
tat de participa n te,
a fost câ[tigat de
Diana Alexan dra
Ni cu]a, iar ve -
terana Raliului a
fost declarat` Con -
 stan]a Ro[ca, care
a partici pat, de-
alungul anilor la
toate cele 17 edi]ii
anuale, câ[ tigând
de cele mai multe
ori locuri pe po -
diumul învin g` toa -
relor.

Ioan OLARU
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Duminic`, 3o iunie 2013, a avut loc la Zal`u,
în organizarea Filialei ACR S`laj [i Palatului
Copiilor Zal`u, concursul regional de karting
„Cupa Mese[ 2013”. Concursul, destinat
copiilor, s-a aflat la cea de-a XXI- a edi]ie [i a
avut loc pe Bulevardul Mihai Viteazu din Zal`u. 

Acest eveniment a fost onorat de prezen]a
Primarului Municipiului Zal`u, precum [i de alte
oficialit`]i locale, care s-au declarat foarte

bucuro[i de reu[ita concursului, mai ales ca s-
a încheiat f`r` nici un fel de incident, mul ]u -
mindu-le organizatorilor.

La categoria „mobra”, câ[tig`tori au fost:
locul III - Mille Janos, din Carei; locul II - To -

doran Adrian, din Zal`u. Locul I a fost ocupat
de Olar Mircea din Baia-Mare.

La categoria „cadet”, Miclaus Darius a primit
un premiu special. Les Eric din Baia Mare s-a
situat pe locul III, Keller Mark, pe locul II. 
Biro Peter, din Zal`u, s-a situat pe primul loc.

La categoria 125 cm, Todoran Adrian s-a
clasat pe locul III, Biro Peter, tot din Zal`u, pe
locul II [i Peto Levente, din Zalau - locul I. 

Echipa cea mai bun` a fost cea a Clubului
Copiilor din Baia Mare, urmat` de cei din Carei,
Zal`u [i Oradea.

Televiziunea local` ZTV a mediatizat acest
inedit concurs.

CC U P A  M E S E {  U P A  M E S E {  2 0 1 32 0 1 3
La Zal`uLa Zal`u
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În zilele de 6 [i 7 iulie, pe
modernul kartodrom AMC KART
din localitatea Tunari, jud.
Ilfov, omologat na]ional [i
interna]ional, s-a desf`[urat
etapa a treia 2013 a Cam pio -
natului Na]ional de Karting.
Amfitrionul oficial al competi -
]iei a fost Federa]ia Român`
de Karting, prin pre[edintele
s`u, Lucian {tefan, el însu[i
un veteran al kartingului ro mâ -
nesc.

Acestea fiind zise, în pream -
bul, ca martor al evenimen tu -
lui kartist din Tunari, v` m`r tu -
risesc c`, în acest weekend –
în care kartingul de înalt` per -
forman]` s-a mutat în Ca pital`
– c`ldura torid` n-a îm piedicat
cu nimic desf`[u rarea compe -
ti]iei, timp de dou` zile. 

Au fost prezente nu meroase
echipaje care î[i dis put` [an -
sele consacr`rii spor tive.

L-am întâlnit pe juniorul

Leo nard Borlovan, de patru ori
campion na]ional [i desemnat,
în 2012, „Kartistul anului în
România” de c`tre FRK [i am
urm`rit cu interes evolu]ia sa
la aceast` etap`. Acesta a
concurat, în premier`, la o
clas` superioar` (KFJ), care,

din punct de vedere tehnic,
este mult superioar` clasei la
care s-a consacrat pân` în
prezent, ocupând locul 3 pe
podiumul înving`torilor (în
ima gine).

Ilie GABRA

CAMPIONATUL NA}IONAL CAMPIONATUL NA}IONAL 
DE KARTING 2013DE KARTING 2013

Pe podiumul performan]elor au urcat:
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Fiul unui mare profesor de ma tematic`
[i al unei mame de origine alsacian`,
refugiat` la Timi[oara, Gogu Constan ti -
nescu s-a n`scut la Craiova în anul 1881.

Înc` de tân`r, Gogu Constan tinescu a
mo[tenit talentul pentru matematic`,
muzic` [i inginerie (bunicul din partea
ma mei era inginer). În perioada ado les -
cen]ei, s-a dovedit un spirit foarte in -
ventiv, camera lui fiind un ade v` rat la -
borator de experimente fizice [i chi -
mice.

În 1904 a absolvit [coala Na]ional`
de Poduri [i Sosele ca [ef de pro -
mo]ie. S-a preocupat, atât in timpul
studiilor, cât [i dup` absolvire, de
demonstrarea utilit`]ii unui material
de construc]ii nou, betonul armat,
folosindu-l ulterior în proiectele
sale de construc]ii (Cazinoul din
Constan]a, Castelul de Ap` de la
Pe ri[, podurile peste Siret, Adjud,
R`c`t`u, Roman; Palatul Patriarhiei,
Hotelul Athenee Palace, Marea Mos -
chee din Constan]a). Înfiin]ându-[i pro -
pria firm` cu ajutorul inginerului Tiberiu
Eremia, acesta a reu[it s` câ[tige licita]ii
importante pentru construc]ia unor poduri, având în
vedre costul mic al betonului armat. În acea
perioad` s-a construit drumul Bucure[ti-Doftana, iar
Gogu Constantinescu a avut ideea primului material
care seamânâ cu asfaltul de azi.

Stabilit, deja, la Londra, Gogu Constantinescu a
introdus o nou` ramur` a mecanicii mediilor con -
tinue, denumit` sonicitate, iar în anul 1918 acesta
a publicat lucrarea „The Theory of Sonics. A
treatise on transmission of power by vibrations“,
guvernul britanic construindu-i acestuia chiar [i un
laborator în West Drayton. Este inventatorul a
numeroase inven]ii ca motoarele, pompele, cio -
canele [i per foratoarele sonice, injectoarele so -
nice, conver ti zoa re de cuplu (cutii de viteze so -
nice), generatoare de energie sonic`, aparate
pentru transmisii [i rece p toare ale acestei energii.
A realizat dispozitivul de tragere la orice tura]ie a
motorului prin discul format de palele elicei în
rotatie, numit G.C. Gear (Con stantinesco Fire
Con trol Gear).

În ultima parte a vie]ii, Gogu Constantinescu a
f`cut cercet`ri de transformare a energiei mecanice
în energie caloric`, transformarea energiei electrice

în energie sonic`, precum [i utilizarea ultrasunetelor
în practic`.

Gogu Constantinescu figureaz`, la nivel mondial,
cu peste 317 brevete de inven]ie, precum [i altele,
care nu au fost publicate niciodat`. Un calcul simplu
ne arat` c`, de la apari]ia primei inven]ii (1907) [i
pân` la data trecerii în eternitate (1965), Gogu
Constantinescu a realizat, în medie, un brevet la 2
luni, iar dac` socotim anii s`i cei mai prodigio[i,
rezult` o inven]ie pe lun`.

Recunoaterea lui Gogu Constantinescu pe plan
internațional este atestat` [i printr-un tablou

publicat de revista britanic` „The Graphic”
în anul 1926, în care sunt prezentate

ilustre personalit`ți științifice ale vre -
mii, începând cu Einstein, Edison,
Kelvin, Gogu Constantinescu (primul
pe rândul al doilea), Rutherford,
Marie Curie etc.

În domeniul automo  bi lismului,În domeniul automo  bi lismului,
savantul Gogu Constantinescusavantul Gogu Constantinescu
construie[te, în 1911 un va po construie[te, în 1911 un va po --
rizator de parafin` [i-l monteaz`rizator de parafin` [i-l monteaz`

pe un automobil cu care parcurgepe un automobil cu care parcurge
traseul Londra – Brighton [i retur,traseul Londra – Brighton [i retur,

costul c` l`toriei fiind, la acea vreme,costul c` l`toriei fiind, la acea vreme,
aproape simbolic: doar un [iling, da aproape simbolic: doar un [iling, da --

torit` eco nomicit`]ii «vaporizatorului Con torit` eco nomicit`]ii «vaporizatorului Con --
stantinescu». stantinescu». 

În 1926, Gogu Constantinescu, inventatorulÎn 1926, Gogu Constantinescu, inventatorul
sonicit`]ii, particip` la Salonul Auto de la Parissonicit`]ii, particip` la Salonul Auto de la Paris

cu o inven]ie în domeniu, prezentând con ver cu o inven]ie în domeniu, prezentând con ver --
torul de cuplu, brevetat la Londra, precursor altorul de cuplu, brevetat la Londra, precursor al
ambreiajului hidramat, cu care vor fi dotate,ambreiajului hidramat, cu care vor fi dotate,
mai târziu, automobilele moderne.mai târziu, automobilele moderne.

Sursa : wikipedia.org
Florin JUMUG~

inventatorimari

Savantul George (Gogu) ConstantinescuSavantul George (Gogu) Constantinescu
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 {tia]i c` pneurile „expir`” la 4 ani, dup`
data de fabrica]ie, dat` care este marcat` pe
lateralul cauciucului? Acest lucru este foarte
u[or de verificat, data fiind prezentat` sub
forma unui num`r de 4 cifre, care indic`
num`rul s`pt`mânii [i anul de fabrica]ie.

Aten]ie! Cauciucul va „expira” 4 ani mai târziu!
În fotografie, de exemplu, vedem c` pneul este
fabricat în s`pt`mâna 9 a anului 2011. Dac`
utiliz`m pneuri învechite este posibil ca ele s`
se sparg` sau chiar s` fac` explozie [i s`
provoace un accident foarte grav, chiar fatal,
de[i este atât de simplu de verificat aceast`
dat` [tan]at` pe ele.

Un alt factor important care ne scap` din
vedere: umflarea pneurilor! În timpul rul`rii
pe [osea, presiunea din anvelope cre[te fa]`
de normal [i, de multe ori, dac` oprim la vreo
benzin`rie sau la vreun atelier de vulcanizare,
dezumfl`m cauciucurile, ne[tiind c` aerul
înc`lzit din timpul mersului a crescut presiunea
în cauciuc. Nu face]i acest lucru! Presiunea se
controleaz` întotdeauna la pneul rece! La

cauciucul înc`lzit aceast` presiune este
crescut` [i valoarea ei este complet gre[it`,
f`cându-te s` crezi c` pneul este prea umflat! 

E bine de [tiut [i un alt aspect foarte
important: înc`rc`tura suportat` de fiecare
pneu, deoarece supraînc`rcarea poate
provoca o explozie în timpul rul`rii, fenomen ce
poate duce la un accident de circula]ie grav. În
tabelul al`turat avem indicatorii de înc`rc`tur`
per pneu, în livre [i kg. Viteza maxim` de
rulare a pneului este indicat` de litera de la
dreapta indicelui de înc`rcare (ex. 109T) [i se
reg`se[te în tabelul al`turat (T=190 km/h).

Mul]i dintre noi au cump`rat cauciucuri [i,
când ni s-a cerut dimensiunea anvelopei, am
citit pur [i simplu ceea ce era inscrip]ionat pe
vechiul pneu, f`r` a [ti despre ce este vorba!
Edificatoare este prezentarea al`turat`.

Tot pe lateralul cauciucului sunt inscrip -
]ionate rezisten]a la temperatur` (litera de la

SSeeccuurrii ttaatteeaa  ppnneeuurrii lloorr
Marea majoritate dintre noi, oa -

meni simpli, automobili[ti, folo -
sesc ma[ina în fiecare zi, f`r` a
acorda aten]ie unui lucru deosebit
de important: cauciucurile. Din
nefericire, pu]ini dintre noi cunosc
anumite spe]e despre pneuri [i, de
aceea, trebuie s` ne schimb`m
mentalitatea cu privire la acestea,
înainte de a fi prea târziu.
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A la C), precum
[i aderen]a a -
cestuia. Ade -
ren ]a este capa -
citatea de oprire
pe [oseaua u -
me d`. Cea mai

bun` aderen]` o au pneurile in scrip]ionate AA
[i care permit o frânare mult mai scurt` decât
toate celelalte: A, B sau C. Un indicator foarte
important îl reprezint` uzura în timp a
cauciucului. De exemplu, un „400” ar trebui s`
se uzeze de dou` ori mai repede decât un
„200”!

{tia]i c` …
o Importan]a utiliz`rii latexului este recu -

noscut` dup` marea descoperire, accidental`,
f`cut` de c`tre Charles Goodyear în anul
1839? Aceasta a condus la apari]ia primelor
cauciucuri pentru biciclete, tr`suri [i cale[ti.

o în anul 1887 este realizat` prima camer`
de cauciuc umplut` cu aer, de c`tre un
inventator din Sco]ia, pe nume Boyd Dunlop?

o Între 65 % și 70 % din producția total` de
cauciuc este folosit` ca materie prim` pentru
producerea anvelopelor de ma[ini ?

Ing. Florin JUMUG~

automobiluluidoctorul

Am primit, recent, la redac ]ie,
un mesaj, prin e-mail, prin care ni
se amintea c`, la sfâr [itul lunii

iunie 2013 s-au îm plinit 24 de ani
de la un tragic accident, petrecut
în timpul unei curse automobi lis -

tice, în care dublul
campion na ]ional
Gheor ghe Pre oteasa
[i-a pier dut via]a. 

În paginile Re vis -
tei „Autoturism” e di]ia
lunii august 1989 am
g`sit arti co lul oma gial,
pe care îl prezent`m
citi torilor, iar fa milia sa

ne-a pus la dispozi]ie foto gra fii
repre zen tându-l pe Gheor ghe
Pre oteasa.

S`-i purt`m o vie amintire!

Redac]ia

I N  M E M O R I A M

GHEORGHE PREOTEASA 
{I AMINTIREA UNUI CAMPION




