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editorial

AUTOMOBIL CLUBUL ROMÅN,
CA PERSOAN~ MORAL~
U n articol pe aceast` tem` n-am conceput, pân`
acum, în deschiderea editorial` a Revistei „Autoturism“, de[i, de fiecare dat`, prin tradi]ie, edi]ia sfâr[itului de an a fost marcat` oficial de un editorial pe o
problematic` de extrem` actualitate. De ce acum?!
Nu punem doar semnul „întreb`rii“ [i nici doar
semnul „exclam`rii“, ci ambele, cu semnifica]iile lor.
Actul oficial de na[tere al Automobil Clubului Român a fost dat prin Legea nr. 872/13.03.1909,
adoptat` de Camera Deputa]ilor la 22 ianuarie 1909
[i de Senatul României la 19 februarie 1909, promulgat` de Regele României, Majestatea Sa Carol I
„Prin gra]ia lui Dumnzeu [i voin]a na]ional` …“, cu
urm`torul con]inut: „Articol unic - Se recunoa[te societ`]ii Automobil Club Român, din Bucure[ti,
calitatea de persoan` moral`, pe baza al`turatelor
statute...“ Este demn de remarcat c` atribuirea statutului de persoan` moral` pentru Automobil Clubul
Român premerge cu peste un deceniu adoptarea
Legii nr. 24 din 1921 a asocia]iilor [i funda]iilor [i înscrie asocia]ia noastr` printre primele 10 cluburi automobilistice din Europa [i printre primele 14 din lume.
Constituie o onoare s` putem afirma ast`zi, în perspectiva istoric` a celor 107 ani de existen]`, c`
Automobil Clubul Român, ca asocia]ie neguvernamental`, a respectat cu cinste [i consecven]`,
statutul de persoan` moral`, în accep]iunea juridic`
a termenului. Istoriografii Automobil Clubului Român,
de ieri [i de ast`zi, au l`sat mo[tenire un adev`r
nobil [i incontestabil c` asocia]ia automobili[tilor români [i-a revendicat existen]a secular` printr-o coloan` vertebral` neîncovoiabil` [i printr-o identitate
edificat` continuu, atât pe con[tiin]a moral` cât [i pe
con[tiin]a juridic` impuse de valorile culturii [i
civiliza]iei pe care le-a promovat, în ]ar` [i în cadrul
organismelor interna]ionale. Numeroasele genera]ii
de membri ai Automobil Clubului Român, începând
cu Prin]ul George Valentin Bibescu, fondatorul s`u [i
al c`rui lider a fost dou` decenii, cu omul de legend`
I. M. Mitilineu, care, la rândul s`u, a continuat tradi]ia
longevit`]ii timp de 22 de ani, ca pre[edinte executiv
al ACR, începând cu Regii României Carol I, Ferdinand, Regina Maria, Carol al II-lea [i Regele Mihai,

ca pre[edin]i de onoare ai clubului, timp de 33 de ani
[i continuând cu genera]iile de membri, titulari [i de
onoare, ai celeilalte jum`t`]i de secol din via]a ACR,
[i-au f`cut o profesiune de credin]` din respectarea
principiilor [i valorilor morale ale clubului. Nu putem
omite, respectând filosofia valorilor sale emblematice, prezen]a în e[alonul de onoare al ACR a pre[edin]ilor României, pre[edin]ilor Federa]iei Interna]ionale a Automobilului [i Alian]ei Interna]ionale de
Turism, a altor personalit`]i române [i pe plan mondial. [i nu în ultimul rând, sutele de mii de membri
ACR, de-a lungul deceniilor, au reprezentat con[tiin]a treaz`, voca]ia ne[tirbit`, moral` [i juridic`, a
asocia]iei noastre.
Revenind în finalul acestor însemn`ri de sfâr[it de
an 2011 la interoga]ia editorialului „DE CE ACUM ?!“,
m` simt dator cu o explica]ie, nu atât în calitatea mea
de pre[edinte al asocia]iei, ci din bun sim] [i din perspectiva fidelit`]ii fa]` de un destin socioprofesional,
juridic [i moral, vremuit la Automobil Clubul Român.
Con[tiin]a moral` [i con[tiin]a juridic` ale Automobil Clubului Român, ca organiza]ie reprezentativ`
a Societ`]ii Civile din România, recunoscut` deopotriv` de Consiliul Europei, inclusiv prin acordarea
Premiului de Excelen]` în anul 2007, au constituit o
permanen]` definitorie a existen]ei sale seculare.
Promovarea normelor [i principiilor morale în rela]iile
cu membrii s`i, respectarea normelor juridice, constitu]ionale [i ale legisla]iei României, ca [i capacitatea
de reac]ie fa]` de abuzuri [i înc`lc`ri ale principiilor
fidelit`]ii fa]` de asocia]ie, ale Statutului ACR, fa]` de
necinste [i furt din patrimoniul ACR, au format stâlpii
de rezisten]` ai progresului s`u firesc. Con[tiin]a
moral` a Automobil Clubului Român, a marii noastre
familii automobilistice, se situeaz`, [i în prezent, la
în`l]imea tradi]iei sale seculare.
În aceste vremuri grele de criz` mondial`, economic`, dar [i moral`, depinde doar de noi s` ne p`str`m, în continuare, ]inuta moral`, verticalitatea [i solidaritatea între automobili[ti, pentru a perpetua o
ac]iune nobil`.
Constantin NICULESCU
P R E {E D I N T E
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CONGRESUL MONDIAL FIA - 2011
La începutul lunii decembrie 2011 a avut loc Congresul Anual al Federa]iei Interna]ionale a Automobilului, precum [i Adunarea General` a FIA, la
care au participat pre[edin]ii cluburilor automobilistice na]ionale membre ale acestui forum
mondial. Una din temele majore dezb`tute a
constituit-o realizarea obiectivelor propuse de
Federa]ia Interna]ional` a Automobilului pentru
„Deceniul Mondial al Siguran]ei Rutiere 2011 –
2020“, lansat, pe plan mondial, în 11 mai 2011, sub
auspiciile Organiza]iei Na]iunilor Unite. Scopul
deceniului Mondial este salvarea a 5 milioane de
vie]i [i evitarea a 50 de milioane de accidente
soldate cu v`t`m`ri corporale, având în vedere c`,
în prezent, accidentul rutier reprezint` a 7-a cauz`
de deces pe plan mondial. Iar, a[a cum avertizeaz`
Organiza]ia Mondial` a S`n`t`]ii, dac` nu se

Prezidiul Congresului FIA 2011
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intervine cu m`suri energice din partea guvernelor,
exist` riscul ca accidentul rutier s` devin` prima
cauz` de deces [i invaliditate pentru copiii între 5
– 14 ani. În prezent, la fiecare [ase secunde o
persoan` este ucis` sau r`nit` într-un accident
rutier pe [oselele din întreaga lume, ceea ce face
ca anual s` pl`teasc` tribut cu via]a peste 1,3
milioane de persoane.
Într-o astfel de perspectiv` sumbr`, care, potrivit
prognozelor, se va amplifica în viitor, având în
vedere c`, pe plan mondial, circul` pe arterele
rutiere peste o jum`tate de miliard de autovehicule,
participan]ii la Congres au apreciat lansarea, de
c`tre Organiza]ia Na]iunilor Unite, a „Deceniului
Mondial al Siguran]ei Rutiere 2011 – 2020“, la
ini]iativa Federa]iei Interna]ionale a Automobilului.
Decada reprezint` o oportunitate istoric` pentru a
stopa num`rul mare de accidente rutiere [i a
pierderilor de vie]i omene[ti la nivel mondial.
În viziunea FIA, \n Deceniul 2011-2020 se impun
proiectarea [i implementarea de c`tre toate guvernele \mpreun` cu cluburile automobilistice na]ionale, a unor planuri na]ionale vizând cre[terea siguran]ei rutiere cu accent pe îmbun`t`]irea gradului
de siguran]` a drumurilor, a autovehiculelor, inclusiv prin sisteme electronice de control al stabilit`]ii, pe educarea tuturor participan]ilor la trafic. De
asemenea, ini]iativa „Deceniului Mondial al Siguran]ei Rutiere 2011 – 2020“ are în vedere schimbarea sau amendarea legisla]iei rutiere, în multe ]`ri
aceasta fiind dep`[it` moral.
A[a cum se relev` într-un recent raport asupra
siguran]ei rutiere mondiale \n prezent numai 15%

din statele lumii au o legisla]ie comprehensiv` în
ceea ce prive[te factorii de risc generatori de
accidente rutiere, cum ar fi: purtarea c`[tilor pentru
motocicli[ti, purtarea centurilor de siguran]`, folosirea scaunelor speciale pentru copii, conducerea
cu vitez` excesiv` sau sub influen]a b`uturilor
alcoolice, dotarea autovehiculelor cu sistem e-call.
Dup` cum rezult` dintr-un studiu al Comisiei
Europene [i Federa]iei Interna]ionale a Automobilului, anual ar putea fi salvate, la nivelul continentului
european, pân` la 2.500 de vie]i dac` toate autovehiculele ar fi echipate standard cu sisteme de
interven]ie rapid` e-call.
Pentru cre[terea gradului de siguran]` rutier`,
Federa]ia Interna]ional` a Automobilului a elaborat
9 reguli de aur care s` fie respectate de fiecare
conduc`tor auto [i pe care s` [i le reaminteasc`
înainte de a urca la volan. Cele 9 REGULI DE AUR
sunt urm`toarele:
1. Port centura de siguran]`. To]i pasa gerii
se afl` în responsabilitatea mea.
2. Respect regulile de circula]ie. Regu lile
exist` pentru a ne proteja pe to]i.
3. Respect limita de vitez`. Ma[ina mea
este fabricat` din metal, pe când pasa gerii [i
copiii nu sunt.
4. Conduc prudent. Când sunt sub influ en]a
b`uturilor alcoolice sau a drogu rilor, sunt un
pericol pe [osea.
5. Îmi protejez copiii. Îi ]in în siguran]` în
scaunele speciale pentru copii.
6. Acord o aten]ie deosebit` condusului.
Condusul în timp ce vorbesc la telefon sau
scriu mesaje m` face s` fiu peri culos pentru
al]i participan]i la trafic.
7. Nu mai conduc când sunt obosit. Ajung
mai bine mai târziu la destina]ie decât sa nu
mai ajung deloc.
8. Port o casca de protec]ie. Motoci cletele
sau bicicletele nu îmi pot proteja capul.
9. Conduc atent. Nu vreau s` ucid pe
nimeni.
Aceste REGULI DE AUR se vor transforma, cu
siguranţă, prin implicarea tuturor cluburilor automobilistice din cadrul Federaţiei Internaţionale a
Automobilului în imperative majore pentru participanţii la traficul rutier, precum şi în activităţile
consacrate educaţiei rutiere.
Cu prilejul Congresului Anual FIA a avut loc
Adunarea General` a Funda]iei Federa]iei Interna]ionale a Automobilului, prin care se desf`[oar`
majoritatea activit`]ilor de siguran]` rutier` în

sistemul
cluburilor
automobilistice na]ionale.
De asemenea, cu
aceast` ocazie, s-au
desf`[urat
lucr`rile
Adun`rii Generale a
Institutului FIA pentru
Siguran]a
Sportului
Auto, reuniune care a
adus în aten]ia participan]ilor rezultatele
a numeroase studii
elaborate sub ausSebastian Vettel,
piciile acestuia [i cu
campion F1 2011, [i
participarea nemijloSébastien Loeb,
cit` a speciali[tilor
campion WRC 2011
acestuia, pe linia cre[terii continue a siguran]ei pilo]ilor [i spectatorilor competi]iilor de
automobilism sportiv [i karting sportiv. Men]ion`m
c` Automobil Clubul Român este membru fondator
atât al Funda]iei FIA, cât [i al Institutului FIA pentru
Siguran]a Sportului Auto. De un interes deosebit sau bucurat problemele abordate în cadrul Adun`rii
Generale a Alian]ei Interna]ionale de Turism (AIT),
la care Automobil Clubul Român a aderat înc` cu o
jum`tate de secol, referitoare la promovarea
Carnetului de Trecere prin Vam` (CPD), care
scute[te pe membrii cluburilor automobilistice de
plata taxelor vamale [i de import ale vehiculelor
pentru care a fost eliberat.
Cu prilejul Adun`rii Generale a FIA s-a desf`[urat, de asemenea, [edin]a Grupului Lucrativ
pentru Permisele Interna]ionale de Conducere,
adoptându-se decizii importante vizând promovarea în continuare a acestui document
interna]ional pe baza Conven]iei ONU asupra
Traficului Rutier, de la Viena, din 1968, precum [i
intensificarea ac]iunilor menite s` asigure
eliminarea tuturor tentativelor de fraudare a acestui
document interna]ional.
Adunarea Generala a Federaţiei Internaţionale a
Automobilului, care a avut loc cu prilejul
Congresului Anual al acestui Forum mondial, a
organizat „Gala Campionilor 2011” în care s-au
conferit trofeele pentru toţi sportivii din
Campionatele de automobilism şi karting ale
Federaţiei Internaţionale a Automobilului.
Georgiana MOGA
Director economic al ACR,
Corespondent de club pentru FIA
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EVENIMENTE
DE EXCEP}IE 2011,
SUB AUSPICIILE ACR
Anul 2011 a înscris, în Cronica Evenimentelor oficiale ale Automobil Clubului
Român, momente de referin]` pe plan na]ional [i în cadrul Federa]iei Interna]ionale a
Automobilului, ca organiza]ie mondial` la care asocia]ia noastr` a aderat înc` de la
înfiin]area sa în 1904.

UN MOMENT ISTORIC:
PRE{EDINTELE FIA LA ACR

s`rb`torirea a 90 de ani [i, respectiv, a unui secol de
existen]` a Automobil Clubului Român, iar, recent, la 6
mai 2011, a Pre[edintelui Jean Todt.
Prezent la Bucure[ti, Domnului Jean Todt i s-au
conferit, în cadrul unei reuniuni oficiale a Comitetului
Executiv, înaltul titlu de Membru de Onoare al Automobil
Clubului Român, Placheta Jubiliar` [i Insigna de Aur ale
ACR. De asemenea, Dl. Jean Todt, a avut întrevederi
oficiale cu vicepre[edintele Camerei Deputa]ilor [i cu
Ministrul Afacerilor Externe al României.

VIZITA LA ACR A
AMBASADORULUI GLOBAL
AL SIGURAN]EI RUTIERE
La invita]ia Pre[edintelui ACR, în luna mai 2011,
liderul Federa]iei Interna]ionale a Automobilului, dl. Jean
Todt, a vizitat Automobil Clubul Român. Aceast` vizit`,
deosebit de onorant` pentru asocia]ia noastr`, s-a
înscris în cronica ultimelor dou` decenii, ca a treia
prezen]` a Pre[edintelui FIA la ACR: prima în anul 1994
[i a doua în anul 2004 a Pre[edintelui Max Mosley, la

În luna mai 2011, cu prilejul vizitei Pre[edintelui FIA la
Automobil Clubul Român, asocia]ia noastr` a primit la
Sediul Central din Bucure[ti, vizita Dnei. Michelle Yeoh,
Ambasador Global al Siguran]ei Rutiere acreditat la
Organiza]ia Na]iunilor Unite. Celebra artist` Michelle
Yeoh este de]in`toarea, din 2007, a prestigiosului trofeu

„Cavaler al Ordinului Francez al Legiunii de Onoare”
pentru contribu]iile aduse culturii interna]ionale. Doamna
Michelle Yeoh a fost onorat` cu numeroase distinc]ii [i
titluri, în ]ara sa natal` Malaiezia, iar recent i-a fost
6

încredin]at` calitatea oficial` de „Ambasador Global al
Siguran]ei Rutiere”, fiind prezent` la Adunarea General`
a ONU, care a lansat „Deceniul Mondial al Siguran]ei
Rutiere 2011 – 2020”. Doamna Michelle Yeoh a semnat
în Cartea de Aur a ACR [i a participat, împreun` cu
Pre[edintele FIA, Dl. Jean Todt, la t`ierea panglicii
inaugurale a noii Flote de Asisten]` Rutier` ACR,
lansat` cu prilejul startului, în România, a „Deceniului
Mondial al Siguran]ei Rutiere 2011 – 2020”.

5 APRILIE 2011 – ZIUA
AUTOMOBILISTULUI
Potrivit tradi]iei, ziua de 5 aprilie 2011 a fost marcat`
oficial în Salonul de Recep]ii al Clubului Diplomatic
Bucure[ti, Automobil Clubul Român fiind atestat ca
membru fondator al acestei institu]ii, de prim rang în ]ara
noastr`, creat` în anul 1929, inaugurarea c`reia
f`cându-se în prezen]a Regelui Ferdinand [i a
Pre[edintelui ACR. S`rb`torirea Zilei Automobilistului
2011 a primit o semnifica]ie deosebit`, unic` prin

valoare, în sistemul na]ional al siguran]ei rutiere. În
aceast` zi a avut loc [i avanpremiera lans`rii în
România, a unei flote noi, de 15 autoplatforme, marca
IVECO DAILY, dotat` cu ultima genera]ie de
echipamente de depanare [i transport autovehicule
avariate apar]inând membrilor ACR [i ai cluburilor
partenere din FIA. Noua flot` de depanare [i transport
auto, care completeaz` baza tehnic` [i logistic`
existent`, va consolida statutul actual al ACR de lider de
pia]` al asisten]ei rutiere din România.
Prezen]a la festivitatea consacrat` Zilei Automobilistului 2011 a unui num`r însemnat de membri ai

Automobil Clubului Român, veterani [i tineri, din
aproape toate filialele jude]ene, precum [i unor personalit`]i din institu]iile guvernamentale, ale organiza]iilor
neguvernamentale, de oameni de cultur` [i art`, a
conferit evenimentului o dimensiune deosebit` pe
m`sura istoriei ACR de 107 ani.

LANSAREA LA BUCURE{TI
A „DECENIULUI MONDIAL
AL SIGURAN]EI RUTIERE
2011 – 2020
Ziua de 11 mai 2011 a c`p`tat o valoare
emblematic`. În aceast` zi, în toate ]`rile lumii, a fost
lansat „Deceniul Mondial al Siguran]ei Rutiere 2011 –
2020”, potrivit Rezolu]iei Adun`rii Generale a ONU din 2
martie 2010. Este demn de ar`tat c` Automobil Clubul
Român a fost prima institu]ie din România cu responsabilit`]i în siguran]a rutier` [i primul club din cadrul FIA
care a organizat, la numai o lun` de la Rezolu]ia ONU,
pe 7 aprilie 2010, un Simpozion Na]ional dedicat deceniului mondial, ini]iat de Federa]ia Interna]ional` a
Automobilului [i consacrat oficial pe întregul mapamond
de Adunarea General` a ONU. Lansarea Deceniului
Mondial a avut loc, în zona Parlamentului României, sub
auspiciile Automobil Clubului Român, Inspectoratului

General al Poli]iei Române [i altor factori cu atribu]ii în
ceea ce prive[te cre[terea siguran]ei rutiere [i

7

reducerea accidentelor pe drumurile publice din ]ara
noastr`.
La solicitarea Automobil Clubului Român, Pre[edintele Federa]iei Interna]ionale a Automobilului, Dl.
Jean Todt, prezent în ziua de 6 mai la Bucure[ti, într-o
vizit` oficial`, a adresat un MESAJ, pe un post na]ional
de televiziune, organiza]iilor guvernamentale [i neguvernamentale din România cu atribu]ii în realizarea
scopului major al Rezolu]iei ONU, tuturor automobili[tilor
[i celorlal]i participan]i la traficul rutier, privind
conjugarea eforturilor pentru reducerea accidentelor
rutiere cu 50% în perioada 2011 – 2020.

Majestatea Sa la Sediul Central al ACR

25 OCTOMBRIE 2011.
MESAJUL ADRESAT M.S.
REGELE MIHAI DE AUTOMOBIL
CLUBUL ROMÂN

Cu prilejul vizitei la ACR, în 5 aprilie 2003, M.S.
Regele Mihai a m`rturisit „Eu am condus ma[ina de la 6
ani, desigur înso]it, ca s` nu încalc regulamentele de
circula]ie“
8
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CLUBUL
AUTOMOBILISTIC
DIN SERBIA
LA 90 DE ANI
Existen]a istoric` de 90 de ani a clubului din
Serbia (AMCC) pune în lumin` sintagma potrivit
c`reia timpul cronologic devine altceva suprapus cu
timpul psihologic. Reconstituirea obiectiv` a istoriei
automobilismului în Europa, relev`, o dat` în plus,
ca un adev`rat „seismograf“, valorile atât de diverse
ale culturii [i civiliza]iei pe continentul nostru la
începutul secolului trecut. Geneza AMCC din ]ara
vecin`, care a urcat în mi[carea automobilistic`
nou` decenii, trebuie în]eleas` prin banca de suflet
a multor genera]ii de automobili[ti care au dep`[it
numeroase momente de r`scruce, men]inându-i
flac`ra mereu aprins`. A[a cum geneza AMCC [i
evolu]ia sa istoric` trebuie s`-[i g`seasc` pe deplin
în]elesurile, deopotriv` în existen]a unui larg evantai
de cluburi automobilistice în Europa. Cercetarea
istoriografic` justific` aceast` afirma]ie prin firul
logic al realit`]ii: în primii patru ani ai secolului trecut

Pre[edintele AMCC rostidu-[i alocu]iunea demn`
de acest moment jubiliar

Pre[edintele Jean Todt adresându-se
participan]ilor la adunarea festiv` de la Belgrad

existau în Europa 10 cluburi automobilistice na]ionale: în Fran]a, Austria, Anglia, Elve]ia, Germania,
Olanda, Belgia, Spania, Ungaria [i, nu în ultimul
rând, în România. Iar pe plan mondial existau peste
20 de cluburi automobilistice.
{i înc` un punct focalizator care a luminat
festivitatea din capitala Serbiei consacrat` s`rb`toririi a 90 de ani de existen]` a AMCC: prezen]a
Pre[edintelui Federa]iei Interna]ionale a Auto mobilului, domnul Jean Todt, la acest str`lucit
eveniment. Prezen]a sa a reconfirmat sintagma c`,
în momente definitorii peste timpul cronologic [i
peste timpul psihologic se suprapune timpul istoriei.
Prezen]a pre[edintelui Jean Todt, pe tot parcursul
acestei s`rb`tori de suflet a AMCC, a avut nu doar
semnifica]ia unei solidarit`]i a forumului mondial de
automobilism fa]` de înalta profesiune de credin]`
automobilistic` statornicit` în Serbia, ci mai ales
faptul c` în anul 1904, Clubul Automobilistic
Francez, de la care se revendic` [i domnul Jean
Todt, a avut ini]iativa cre`rii Asocia]iei Interna]ionale
a Automobil Cluburilor Recunoscute, cu sediul la
Paris, care a luat apoi numele de ast`zi: Federa]ia
Interna]ional` a Automobilului. Printre cele 18 cluburi fondatoare ale FIA s-a situat [i Automobil Clubul
Român. Prezen]a Pre[edintelui Jean Todt la s`rb`toarea istoric` a AMCC a reconfirmat ideea nobil` c`
FIA reprezint` con[tiin]a treaz` a automobilismului
mondial, c` FIA constituie un izvor nesecat de
energie pentru regenerarea continu` a cluburilor
na]ionale de automobilism, a mi[c`rii automobilistice
mondiale. Prezen]a Pre[edintelui FIA, domnul Jean
Todt, a fost, a[adar, nu doar o prezen]` oficial`, ci
mult mai mult: UN SIMBOL AL PERENIT~}II.
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Însemn`rile de fa]` pot avea [i un epilog: la
s`rb`torirea celor nou` decenii de existen]` a
AMCC, din data de 16 noiembrie 2011, conceput` [i
înf`ptuit` în mod exemplar, a fost prezent`, în mod
firesc, [i delega]ia Automobil Clubului Român,
al`turi de multe delega]ii reprezentând cluburile
automobilistice din Europa, ceea ce atest`, o dat` în
plus, foarte bunele auspicii ale rela]iilor dintre ACR [i
AMCC. Le adres`m, [i în acest context, automobili[tilor din Serbia, tuturor membrilor AMCC: La
Mul]i Ani!

Dr. Ilie GABRA
DIRECTOR ORGANIZARE AL A.C.R.

Mesajul video al Pre[edintelui ACR transmis \n
plenul adun`rii festive consacrate \mplinirii a 90
de ani de la \nfiin]area AMCC

www.acr.ro
Promo]ie de S`rb`tori, 40 % reducere
la cotiza]ia de membru ACR

40 %
Cu ocazia S`rb`torilor de iarn`, Automobil Clubul Român lanseaz` oferta promo]ional` 40%
instant discount la cotiza]ia de membru ACR.

Astfel, în perioada 20 - 31 decembrie 2011, la achitarea cotiza]iei de membru la oricare dintre
filialele jude]ene ale Automobil Clubului Român, beneficia]i de o reducere de 40% din tariful
cotiza]iei de membru.
Oferta promo]ional` este valabil` atât la reînnoirea cotiza]iei anuale de c`tre membrii ACR,
dar [i pentru automobiliştii care doresc s` se înscrie în clubul nostru.
De Sarbatori c`l`tori]i în siguran]` cu Automobil Clubul Român!
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ACR lider

de pia]`

2011, O TEMELIE SOLID~
PENTRU ASISTEN}A
RUTIER~ 2012
Anul 2011 a constituit, pentru Automobil Clubul
Român, continuarea eforturilor de îmbun`t`]ire a
calit`]ii serviciilor de asisten]` rutier` oferite
membrilor ACR [i ai cluburilor partenere din
str`in`tate, precum [i pentru partenerii tradi]ionali.
Prin achizi]ionarea celor 15 autovehicule noi de
transport, marca Iveco, Automobil Clubul Român [ia consolidat acoperirea sa na]ional`, sporindu-[i, în
acelea[i timp, vizibilitatea pe pia]a asisten]ei rutiere
din România.
Cu o flot` consistent` de asisten]` rutier`,
constând atât din autovehicule de transport, cât [i
autoturisme specializate în rezolvarea incidentelor
direct pe [osea, ACR este la dispozi]ia membrilor
s`i 24h, nu numai pe teritoriul României, ci [i în
peste 43 de state europene, acolo unde ace[tia pot
beneficia de servicii performante de asisten]`,

gra]ie colabor`rii cu organiza]iile automobilistice
membre ale Federa]iei Interna]ionale a Auto mobilului (FIA).
Noul concept al Centralei de Alarm` [i Informa]ii
ACR asigur` o distribu]ie optim` a întregii logistici
de asisten]` rutier`, astfel încât s` asigure un timp
cât mai redus la standarde europene, de sosire la
locul incidentelor.
Cu numai o lun` în urm`, Automobil Clubul
Român a ob]inut recertificarea ISO 9001:2008
pentru serviciile de Asisten]` Rutier` [i Mobilitate
dovedind, înc` o dat`, c` asocia]ia noastr` poate
reconfirma pozi]ia de leader pe pia]a serviciilor de
asisten]` din România.
În anul 2011, ACR a continuat s` lanseze noi
servicii [i produse pentru proprii s`i membrii, dar [i
pentru partenerii cu care deruleaz` cooper`ri înc`
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din
1996.
Automobil
Clubul Român a im plementat câteva pro grame SARA (Service
Activated Road Assis tance) [i a explorat noi
oportunit`]i de colaborare
cu partenerii [i cluburile
auto din Europa. Astfel, în
urma unei licita]ii interna]ionale, ACR a fost
desemnat furnizorul de
servicii eCall pentru un
important juc`tor de pe
pia]a auto mondial`.
Merit` men]ionat, tot odat`, faptul c`, în momentul de fa]`, Automobil
Clubul Român [i-a sporit
cota pe pia]a serviciilor de
asisten]` furnizate autovehiculelor în garan]ie,
ajungând ast`zi la aproximativ 19 %.
Aceste progrese de net`g`duit ale anului 2011 ne
bucur` dar, în acela[i timp, ne [i oblig` s` ne
continu`m eforturile pentru îmbun`t`]irea calit`]ii
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serviciilor de asisten]` oferite [i de a lansa noi
produse [i servicii pentru membrii ACR, continuând
astfel, în 2012, seria dezvolt`rilor din anul 2011.
Alin DROSU

cluburi

partenere

RA}IUNEA
DE
A FI A
BIROULUI
ADAC
Unele evenimente dep`[esc memoria coti dian` [i te oblig` la identificarea lor prin
demersuri istoriografice. A[a am ajuns s`
r`sfoim „CRONICA CENTENARULUI ACR“,
unde, la pagina destinat` anului 1993 citim
„Ca urmare a faptului c` numero[i membri
ADAC – Germania viziteaz` sau tranziteaz` Ro mânia, conducerea clubului german a aprobat
ca, în sediul central al ACR s` func]ioneze un
birou ADAC pentru a asigura un contact
permanent [i rapid ca membri ADAC, OAMTC,
TCS, TCB, care au probleme în ]ara noastr`“.
Pentru membrii ACR, dornici de statistici,
men]ion`m c`, Allgemein deutsches Auto mobilclub (ADAC), este cel mai mare club
automobilistic din Europa, num`rând la ora
actual` peste 18 milioane de membrii.
În baza unei colabor`ri deosebit de fruc tuoase de peste 40 de ani cu ACR, ADAC a
deschis pentru optimizarea serviciului de asis ten]`, destinat membrilor s`i, Biroul ADAC
România, care func]ioneaz` în strâns` cola borare cu Centrala de Alarm` [i Informa]ii ACR.
În cele peste 29.000 de cazuri rezolvate de
Biroul ADAC din cadrul ACR au fost furnizate
atât servicii de asisten]` cât [i auxiliare de
transport, cazare, rent-a- car, bilete de tren [i
avion, servicii medicale, de transport medical,
repatrieri [i consiliere, etc. Atât biroul ADAC
cât [i Centrala de Alarm` [i Informa]ii ACR
monitorizeaz` performant calitatea serviciilor
oferite membrilor cluburilor din str`in`tate,
c`utând solu]ii de îmbun`t`]ire continu` în

sec]iunea de preluare a apelurilor [i cazurilor de
asisten]` în sec]iunea de furnizare direct` de
asisten]` rutier` pe [osea.
Anul 2012 înseamn` pentru Biroul ADAC [i
Centrala de Alarm` [i Informa]ii ACR dezvol tarea re]elei de asisten]` [i a partenerilor,
introducerea unor noi sisteme IT de preluare a
apelurilor [i gestionare a cazurilor de asisten]`,
amplificarea echipamentelor de hardware,
precum [i g`sirea de noi solu]ii pentru
modernizarea serviciului de asisten]` oferit
membrilor [i reducerea timpului de a[teptare la
locul incidentelor. De semenea, este asigurat`
logistica necesar` optimiz`rii serviciilor secun dare (cazare, rent-a-car, bilete de tren/ avion,
repatriere, transport medical, transport piese,
etc).
Dezvoltarea flotei de asisten]` rutier` a
Automobil Clubului Român [i perfec]ionarea
preg`tirii profesionale a întregului personal
constituie un factor decisiv în asigurarea
siguran]ei pe drumurile publice pentru to]i
membrii cluburilor partenere, putând beneficia,
în caz de nevoie, de acelea[i servicii de care se
bucur` în propria lor ]ar`. Noul concept al
Federa]iei Interna]ionale a Automobilului privind
integrarea serviciilor specifice în sistemul
cluburilor membre, creaz` noi perspective pe
linia unei diversific`ri f`r` precedent a acesteia,
cre[terii calit`]ii lor în spiritul exigen]elor im puse de automobili[ti.

Sandra CHIVU
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evenimente

adiacente

ACR {I „FLAC~RA“.
SIMBOLURI {I DESTINE
PARALELE
Am avut prilejul de a participa, în urm` cu ani buni,
la un prânz, într-un local din zona Cotroceni, în
prezen]a scriitorului George Arion, Directorul publica]iilor „Flac`ra“ [i a Pre[edintelui ACR, Dl. Constan-

tin Niculescu. Doi oameni la superlativ, care au creat
istorie în domenii atât de diverse, îns` atât de
apropiate în spa]iul civiliza]iei din România. În anul
1968 Constantin Niculescu, tân`r absolvent al Politehnicii bra[ovene, a devenit salariatul ACR, ca secretar al Filialei Brasov, iar George Arion s-a angajat
în anul 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.
{i cam atât despre acel prânz memorabil. De
atunci, în fiecare toamn`, invita]iile Funda]iei „Premiile
Flac`ra“, au fost onorate cu prezen]a Automobil
Clubului Român. În acest an, la 5 decembrie 2011,
pre[edintele ACR fiind prezent la Congresul mondial
al Federa]iei Interna]ionale a Automobilului, la edi]ia
„Premiile Flac`ra“ a fost prezent autorul acestor
însemn`ri.
Îmi st`ruie [i acum, când consemnez semnifica]iile
deosebite ale edi]iei 2011 a „Premiilor Flac`ra“, emo]iile valorii jubiliare a evenimentului, marcat de împlinirea unui secol de la începuturile, pe 22 octombrie
1911, ale Revistei Flac`ra. Director fondator al
Revistei „Flac`ra“ a fost gazetarul, scriitorul [i omul
politic Constantin Banu, fost deputat liberal, secretar
al Camerei Deputa]ilor. Cu siguran]` c` omul politic
Constantin Banu [i-a intersectat destinul cu acela al
Prin]ului Valentin Bibescu, la rândul s`u, deputat de
Prahova, fondatorul, la 5 aprilie 1904, a Automobil
Clubului Român. Mandatul lui Constantin Banu, ca
Ministru al Cultelor [i Artelor, a excelat în Cabinetul lui
Ion I. C. Br`tianu, care era membru de onoare al ACR.
Mul]i din cititorii Revistei „Flac`ra” erau, cu siguran]`,
[i cititori ai „Revistei Automobil`”, organ oficial al
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Automobil Clubului Român. A[a cum primul laureat al
Premiului Flac`ra, în 1998, M.S. Regele Mihai, a fost
în perioada 1940–1947, Pre[edinte de Onoare al
Automobil Clubului Roman, iar la 5 aprilie 2003 a
onorat cu prezen]a sa [i a M.S. Regina Ana, la
invita]ia pre[edintelui ACR, Automobil Clubul Român,
la împlinirea a 99 de ani de existen]` a asocia]iei.
La edi]ia jubiliar` 2011, Marele Premiu Flac`ra a
fost acordat actorului Mircea Diaconu, care a jucat în
peste 50 de filme [i sute de roluri în spectacole de
teatru, pe scen`, radio [i televiziune [i care a dat un
nou suflu Teatrului Nottara, ca director al acestei
institu]ii de prestigiu din Bucure[ti. Alte trofee ale
edi]iei 2011: Premiul pentru Literatur` scriitorului
Stelian }urlea; Premiul pentru Teatru [i Film actri]ei
Maria Dinulescu; Premiul pentru Muzic` dirijorului
Florin Ciubotaru; Premiul pentru [tiin]` academicianului Dinu C. Giurescu; Premiul pentru Jurnalism

reporterului Carmen Avram. M` opresc aici cu
nominaliz`rile, de[i [i alte nume cu un veritabil
renume au dat str`lucire evenimentului. Am felicitat-o
personal pe Carmen Avram, fiind o cuno[tin]` mai
veche, pentru prospe]imea tematic` a reportajelor
sale, cu o excelent` priz` la public, într-o polaritate
valoric` greu de egalat, între suferin]` [i fericire, cu
destine umane împlinite sau retezate din start, între
valori ale culturii [i nonvalori ale civiliza]iei.
Temperatura fierbinte a evenimentului „Premiilor
Flac`ra“ 2011, care a avut loc la Opera Na]ional` din
Bucure[ti, a fost între]inut` prin excelente lecturi ale
uneia dintre cele mai \nzestrate actri]e, care a selectat
texte din lucrarea „Gradina lui Glaucon sau Manualul
bunului politician“, publicat` în 1937 [i reeditat` în
2011 la Editura „Flac`ra“. Autorul c`r]ii care a f`cut
glorie la vremea respectiv`, Constantin Banu, ironiza,
cu vehemen]`, printr-o galerie fascinant` de tipuri
umane, o lume însetat` de avu]ii [i putere, de fiin]e

lacome, frivole, lipsite de scrupule în atingerea
scopurilor. Desprins la timp din viesparul politic, Constantin Banu s-a retras în legendara „Gradin` a lui
Glaucon“, \n zona spiritual` [i politic` a lui Platon [i
Socrate. Pe scena imens` a Operei Na]ionale,
lecturile aleatorii din paginile c`r]ii lui Constantin
Banu, cuvintele profetice ale fondatorului publica]iei
Flac`ra d`ltuite în urm` cu peste [apte decenii, au
amplificat reverbera]iile actualit`]ii, ale prezentului pe
care îl respir`m în fiecare zi. S` rememor`m doar
câteva din reflec]iile profetice, rostite ca într-un
spectacol de comedie, pe scena Operei Na]ionale, în
ordinea preferat` de autorul lor, clasificate în „Gr`dina
lui Glaucon“ dup` modelul vremii cu cifre romane. Ne
desp`r]im, a[adar, de trecut, râzând, potrivit maximei
clasice [i orice asem`nare cu personaje reale, de
ast`zi, nu este întâmpl`toare:
I
E[ti grav amenin]at când adversarii te vor sim]i
sl`bind în puterile ofensive. E[ti pierdut când vor
sim]i-o prietenii.
VI
Licheaua izbute[te acolo unde omul de caracter
cade învins. C`ci bun`voin]a celor puternici, când nu
[tie de fric`, se îndreapt` mai bucuroas` c`tre cei
capabili de toate umilin]ele [i de toate josniciile decât
c`tre oamenii care, prin independe]` [i prin demnitate, le-ar putea crea, la un moment dat, dificult`]i [i
complica]iuni.
A[adar, ori te impui prin teama ce inspiri, ori
a[terne-te covor sub picioarele conduc`torilor.
XIV
Unii te strâng de gât plângând. Al]ii, râzând. Ace[tia
au cel pu]in meritul sincerit`]ii. Prefer`-i. Poate c` nici
nu vor duce opera]ia pân` la sfâr[it. Ceilal]i nu vor
v`rsa, îns`, ultima lacrim` pân` ce nu-]i vei da ultima
suflare.
XXV
Ca [i astrele, lichelele sunt de toate
m`rimile.
Sunt lichele m`runte, pierdute în
pulberea anonimatului. Te izbe[ti de
ele la fiecare pas. Te lingu[esc, se
gudur`, primesc cuvântul brutal [i
dispre]uitor ca o binefacere, te cuceresc prin persisten]`, prin nedemnitate [i servilism. Va sufla vântul
interesului într-alt` parte? Nu numai
te vor p`r`si, dar te vor sc`lda în
talazuri de bârfeli [i te vor lovi f`r` nici
un fel de cru]are.
Sunt [i lichele importante, str`lucind printre personalit`]ile de mâna
întâi. Afi[eaz` sentimente [i virtu]i
cardinale. Nu le lipse[te cultura,

uneori nici talentul. Toat`
lumea le recunoa[te prestigiul
[i autoritatea. Se impun în situa]iile cele mai înalte. Au
banii [i onorurile.
Dar vine o împrejurare [i licheaua ce dormea într-în[ii se
treze[te, se mi[c`, triumf`.
Scuip` unde a lins, calomniaz`, insult`, love[te.
Nu te emo]iona. E gata, dac` interesul îi va dicta, s` revin` de unde a plecat. S`
Un celebru actor,
ling` unde a scuipat, s` linMircea Diaconu,
gu[easc` din nou, s` te ridice care a interpretat
în slava cerului, s` se bat` cu
zeci de roluri,
persiflând fauna
pumnii în piept urlându-[i delichelelor
votamentul.
Între licheaua m`runt` [i
licheaua important`, nici o deosebire. Doar c` pe cea
dintâi o m`turi cu o lovitur` de picior; pe cea de-a
doua o accep]i, c`ci dintre amândoi tu e[ti toleratul,
iar când î]i revine, o prime[ti cu toat` cinstea ce i se
cuvine.
XLVIII
În politic` sunt mai multe canalii decât oameni de
bine; mai mul]i mi[ei decât oameni de curaj; mai multe
lichele decât oameni de caracter.
{i te \ntrebi, naivule Marcus, tu, care e[ti om de
isprav`, leal [i demn, pentru ce zaci zdrobit pe câmpul
de lupt`?
LXXXIV
Nu e nimeni deasupra calomniei: ori[icât ai dispre]ui-o, ea te atinge. A o evita, e peste putin]`. A o
combate – e vreme pierdut`.
Caut`, deci, mai bine s` ob]ii t`cerea calomniatorilor ori cump`rându-i ori terorizându-i. Iar când
]i-au c`zut în mân`, fii s`lbatec [i
f`r` cru]are.
E o reputa]ie care te va feri de
nepl`ceri viitoare.
LXXXV
Fere[te-te de-a deveni în
politic` pies` de muzeu. O retragere
la timp, întotdeauna regretat` de cei
c`rora le-ai mai putea folosi, î]i va
salva, odat` cu demnitatea, [i interesele.
LXXXVII
Claudius, om inteligent [i
chibzuit, obi[nuia s` spun`: despre
femeile pe care le-am iubit [i prietenii
cu care am lucrat, eu nu vorbesc r`u
niciodat`.
Generozitate! – exclam` intimii. Numai Crispinus, sceptic [i cinic,
adaug`:
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- {i prevedere! Generozitatea, ca [i iubirea,
îngroap` mai bine secretele, iar patronul [i le prefer`
îngropate, decât târându-se prin saloane [i cafenele.

CDLXI
Exist` un curaj al la[it`]ii precum exist` [i o la[itate
a curajosului. Amândou`, din fric`.

XC
„Caracterul“ de ast`zi e adeseori licheaua de
mâine. Din nefericire, „licheaua“ de ast`zi nu e
niciodat` „caracterul“ de mâine.

CDLXIV
Un [ef care nu mai predic` decât resemnarea a [i
isc`lit partizanilor s`i permisul de emigrare.

XCIV
În]eleapt` [i generoas`, Natura compenseaz`
întotdeauna: infirmului îi d` inteligen]a, iar prostului,
norocul.
CCIX
A g`si un rol [i lichelelor e din partea unui [ef o
m`sur` de în]eleapt` prevedere. A le spori, îns`,
num`rul
dincolo
de
aceast` m`sur` [i mai
ales a le încredin]a
posturile de comand`, iat`
o impruden]` întotdeauna
scump pl`tit`.
CCXLIX
De ce ne-am mai indigna atunci dac` ceea ce ar
constitui un act de banditism la Londra, e, la
Bucure[ti, un act de bun` gestiune public`?
CCLXVIII
Mai-nainte de a te îngriji de du[manii din afar`,
ap`r`-te de cei din jurul t`u: rudele, pentru care buna
ta situa]ie e o injurie; amicii, care cred c` nu te-au
exploatat destul, [i, mai presus de to]i, creaturile pe
care le-ai în`l]at din pulbere [i care vor fi cu atât mai
neiert`toare fa]` de tine cu cât îi vei fi ridicat mai sus.
CCCXIX
Sunt împrejur`ri când [i t`cerea poate deveni o
for]` redutabil`. Cu o condi]ie, îns`: s` strige pietrele
în locul t`u.
CCCXXXVIII
Pentru cel care te ruineaz` spre a se-n`l]a pe el
însu[i nu e mai mare crim` din parte-]i decât s`-l
opre[ti la jum`tatea drumului.
CCCXLIV
S` nu ier]i. Pe nimeni [i niciodat`. Mai curând sau
mai târziu love[te-l. Dar s-o [tie. Într-altfel, te va lovi el
pe tine. [i lovitura celui cru]at e f`r` de mil`.
CDLII
Mul]i dintre cei pe care îi numim oameni nu sunt
decât fragmente ori umbre de oameni. A-i întregii ori
a le da substan]a, munc` inutil` [i zadarnic`! A-i
mi[ca dup` o voin]` care nu-i a lor [i un plan pe care
nu-l pot în]elege – e util [i posibil.
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DLXVII
Vrei s` nu-]i spore[ti du[manii?
Nu numai nu-]i ridica amicii dar, pe cât \]i st` \n
putere, \mpiedic`-i de a se ridica.
DLXXXIX
Nu-i om, oricât de mare ar fi, care s` nu aib`
c`lcâiul lui Achile. De vrei s` izbute[ti, descoper`-l. Al
unuia se cheam` orgoliu;
al altuia, modestia; viciul
este al acestuia; iar al
aceluia e virtutea. Vei [ti,
astfel, unde trebuie s`
love[ti.
DXCVI
Situa]iile sunt disperate numai pentru cei dispera]i.
DCIII
M`soar`-]i valoarea dup` urile ce le inspiri.
DCCIX
Ciudat` ]ar` în care obr`znicia ar trece drept
energie, intriga drept abilitate, lipsa de scrupul drept
sim] politic!
Cunoa[te]i, oare, o asemenea ]ar`?
DCCLXIX
Nu ridica pe nimeni. Din cel pe care l-ai ridicat e rar
s` nu-]i faci un du[man. Destul s` nu-l mai po]i
men]ine acolo unde nu meritul lui ci sl`biciunea ta l-a
în`l]at pentru ca dânsul s` cread` c` i-ai r`pit ceea ce
era dreptul [i bunul lui.
P.S.: Putem s` afirm`m [i noi, acum în finalul articolului de fa]`, c` stigmatul lichelismului, ca semn dezonorant pentru cei care pun mai presus interesul
personal fa]` de interesul comunit`]ii, potrivit preceptelor
machiavellice n-a disp`rut. Scriitorul George Arion, care
prefa]eaz` „Gr`dina lui Glaucon“, edi]ia din noiembrie
2011, reconfirm` crezul lui Constantin Banu, precum c`
aceast` carte a fost scris` „pentru cei care mai
p`streaz` iluzia c` pot tr`i într-o lume mai bun` [i mai
dreapt`“. Am recurs, în partea a doua a acestui articol,
la eviden]ierea unei tipologii a lichelismului în „memoria“
fo[tilor, actualilor [i celor care \n viitor vor popula fauna
acestor neru[ina]i care s-au aciuit pe lâng` noi.
A[a precum spune [i Creang`: N-ar fi r`u s` fie
bine!
Ilie GABRA

[coala

de [oferi

DISTINC}IA ÎNTRE „INTELIGENT”
{I „DE{TEPT”
foileton
Exist` un „sim] comun“ al omului pe baza
c`ruia acesta emite judec`]i de valoare în cele
mai diverse [i surprinz`toare domenii existen ]iale. Desigur, în func]ie de cultura acestuia,
general` sau într-o anumit` zon` restrâns`,
func]ie de experien]a de via]`. De unde [i
varietatea sintagmelor: „la agricultur` se price pe toat` lumea“, „la fotbal se pricepe toat`
lumea“. Ne vine s` credem c` pân` [i legen darul Esop, în fabulele sale despre „limb`“
recuno[tea adev`rul biblic, precum c` la
început a fost „cuvântul“.
Îns`, scriitorul George C`linescu intr` mult
mai adânc în universul semantic al cuvintelor,
dac` re]in bine, într-una din cronicile mizan tropului publicate acum mai bine de jum`tate de
secol. Preluând metafora lui Goethe despre
omul „miez“ [i omul „coaj`“, George C`linescu
ne pov`]uie[te precum c` exist` o deosebire
mare între omul inteligent [i omul de[tept. Adic`
ce vroia s` ne spun` marele C`linescu? Precum
c` „inteligentul“ în]elege mai anevoios, fiind
cam „tont“, sensul adev`rului, îns` p`trunde în
esen]a fenomenului. Pe când „de[teptul“ prinde
din zbor ideea, îns` r`mâne la suprafa]a
fenomenului, nedep`[ind nivelul de cunoa[tere
al „prostului“. Cu aceste cuvinte, spunem noi

folosind calamburul, „inteligentul“ este „tont“, iar
„de[teptul este „prost“. Dar creatorul nu ne-a
dat nic`ieri pe „inteligentul pur sânge“ sau,
reversul medaliei, pe „de[teptul pur sânge“.A
dat fiec`ruia, nativ, înc`rc`tura de materie
cenu[ie pe care s` [i-o înnobileze, prin eforturi
proprii, pe traiectul vie]ii.
Pe cale de consecin]` intelectual`, în lumea
noastr`, de ieri, de ast`zi [i de mâine, întâlnim
oameni care se pricep la toate. Mai nou, to]i se
pricep [i la metamorfoza omului de la necu noa[ terea [ofatului unui automobil la deprin derea artei de a conduce automobilul. De vreme
ce avem în România, în prezent, peste 6
milioane de [oferi [i câteva sute bune de [coli
de [oferi. A[a se face c` un „de[tept“ de la
ministerul de resort, care diriguie[te acest
domeniu, a eliminat, în anul 2010, [coala de
[oferi a Automobil Clubului Român din nomen clatorul [colilor de [oferi din România, pe con siderentul unor „chichi]e“ în interpretarea legis la]iei noastre, în discordan]` cu directivele
Uniunii Europene. A eliminat {coala de {oferi
ACR înfiin]at` în urm` cu 100 de ani (adic` în
1910), pentru a da câmp liber anumitor [coli de
[oferi, înfiin]ate ad-hoc, cu sedii în garaje sau
subsoluri de bloc, dându-le plocon, eliberarea
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de o concuren]` performant`, cu experien]`
secular` [i cu con[tiin]a lucrului bine f`cut, în
conformitate cu legea în materie. Dar „ploco nul“, un alt „plocon“ atrage, [colile de [oferi
„pigmei“ cump`rând soft-ul vândut de o firm` a
„de[teptului“ de la ministerul de resort, la un
pre] incredibil de obraznic. A fost nevoie de o
a[teptare iat`, de peste un an de zile, pentru ca
„de[tep]ii“ s` elibereze „ringul“ de la ministerul
de resort, iar justi]ia româneasc`, cu sediul în
Bucure[ti, s` cânt`reasc`, [i de data aceasta,
cu e[arfa pe ochi, adev`rul, s` elimine
intruziunea vulgar` a grupurilor de interese
meschine. Cât adev`r rostea Goethe prin
sintagma „omul miez“ [i „omul coaj`“. Adic` [i
corup]ii [i corup`torii în acela[i „ambalaj“.
Înainte de „dezlegarea la pe[te“ 2011, [coala
de [oferi ACR a tr`it momentul dezleg`rii, adic`
primirea undei verzi pentru activitatea sa tra di]ional`, cunoscut` [i recunoscut` oficial de un

secol, care a promovat sute de mii de [oferi cu
respectul fa]` de semenii lor de pe [osea. Anul
2012 este întâmpinat cu por]ile deschise la
{coala de {oferi ACR.
Îns` sintagma scriitorului George C`linescu
r`mâne valabil` [i la ordinea zilei. „De[tep]ii“ de
la „[colile de [oferi plocon“ ar trebui s` aib`
insomnii [tiind c` au aruncat, pe arterele de
circula]ie, a[a-zi[ii conduc`tori auto, care, dup`
cum rezult` dintr-un studiu realizat de o insti tu]ie abilitat`, nu au aflat ce înseamn` „priori tate de dreapta“, ce semnifica]ie au cele trei
culori ale semaforului din intersec]ie, ale liniei
continue, ale indicatorului de parcare [i atâtea
alte reguli elementare ale circula]iei pe drumu rile publice. {i care semneaz` cu am pren tele de
pe degetul mare…
Mul]i din cei care comit accidente de
circula]ie nu au dep`[it vechimea unui an cu
mâinile pe volan. Iar în România mor, anual, în
accidente rutiere, circa 2500 – 3000 de persoa ne. Îmi vine în memorie un vers din poezia
„Moartea C`prioarei“ a lui Labi[: „M` simt legat
prin sete de vietatea care va muri / La ceas oprit
de lege [i de datini“. Ace[ti „de[tep]i“, [i mai
ales „de[teptul [ef“ aruncat din „ring“, se pot
sim]i lega]i de suferin]ele de pe [osea [i cu
con[tiin]a înc`rcat` moral de carnagiul de pe
arterele auto ale României. Am spus-o [i pe
asta, deci, mântuindu-mi sufletul.
I. LUNCEANU
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ATEN}IE LA BAGAJELE TRANSPORTATE
|N HABITACLU {I LA COPIII }INU}I
|N BRA}E |N AUTOMOBIL !
Cultura în domeniul securit`]ii rutiere incumb` [i
cunoa[terea unor parametrii tehnici vizând habitaclul
automobilului în vederea con[tientiz`rii pericolului cu
care se confrunt` pasagerii pentru modificarea
comportamentului rutier într-o concep]ie preventiv`.
Nem]ii de la ADAC, clubul automobilistic din
Germania, cel mai puternic auto-club din Europa ca
activitate [i num`r de membri, au realizat un studiu
foarte interesant pentru a afla ce se întâmpl` cu
bagajele din interiorul unei ma[ini în caz de accident.
În situa]ia în care sunt transportate obiecte ce nu
sunt bine legate, pe bancheta din spate sau în spa]iul
de sub lunet`, urm`rile sunt tragice în caz de
coliziune. Acestea au tendin]a de a zbura prin
habitaclu, izbind cu o for]` impresionant` orice
întâlnesc în cale, inclusiv pasagerii afla]i în
respectivul vehicul. Este de preferat s` evita]i
transportul în habitaclul automobilului al unor obiecte
grele, voluminoase, cu muchii ascu]ite sau
inflamabile.
Impactul frontal are consecin]ele cele mai
dezastruoase, având în vedere c` proiecteaz` spre
locurile din fa]` toate obiectele, acestea ]intind în
primul rând zona capului, putând provoca leziuni
grave sau chiar decesul celui lovit. Cu cât vitezele din
momentul coliziunii sunt mai mari, cu atât [i lucrurile
din ma[in` cap`t` o accelera]ie mai mare [i, implicit,
pagubele provocate sunt mai grave.

Cel mai bine este s` limit`m la maximum
transportul obiectelor în habitaclu, iar în situa]ia în
care nu avem suficient loc în portbagaj, s` asigur`m
cât mai temeinic toate lucrurile transportate, pentru a
minimiza efectele în caz de accident auto.
Este [tiut c` studiile întreprinse de c`tre institu]iile
de specialitate ale FIA atrag aten]ia c` un bagaj de 2
kg l`sat liber, la viteza automobilului de 50 km/h va
izbi cu o for]` ce dep`[e[te 40 de kg.
Un bagaj de numai 45 de grame, la 50 de km/h,
provoac` un [oc echivalent cu o lovitur` puternic` de
pumn.
Putem ad`uga, în acest context, [i alte rezultate
ale studiului men]ionat, cu privire la importan]a
utiliz`rii scaunului pentru
copil. Concluziile sunt
demne de luat în seam`:
• Pasagerii s` nu
c`l`toreasc` niciodat` cu
un copil în bra]e: în cazul
unei ciocniri sau frân`ri
bru[te, la viteze mari,
greutatea dinamic` a
copilului se amplific` de 20
de ori, ne mai putând fi
]inut,
existând
riscul
proiect`rii lui;
• S` nu fie amplasat
un scaun pentru copil
orientat spre înapoi pe
scaunul din dreapta fa]`,
dac` în fa]a lui exist` un
airbag.
Serban Florin CIURTIN
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KARTINGUL ROMÅNESC, UN AN AL SUCCESELOR
Sezonul 2011, cel mai bogat din istoria
ultimelor patru deceni
În aceast` toamn` s-a încheiat edi]ia 2011 a celei mai
prestigioase competi]ii europene, WSK Master Series!
La clasa MINI, din 86 de participan]i înscri[i, 60 au
participat la ultima etap` disputat` pe pista Viterbo din
Italia. Dup` 10 hit-uri de calificare, dou` prefinale [i o
mare final`, pe cea mai înalt` treapt` a podiumului s-a
clasat Dionisios Marcu, component al echipei Sined
Motors Sport din Bac`u ROMÂNIA. Al`turi de Dionisios,
au mai participat [i al]i pilo]i români. De[i nu s-au
calificat în finala mare, Andrei Vajda, Vladimir Simion [i
Tudor Pitulea au ajuns în prefinale.
Alt motiv de bucurie, ne-a oferit pilotul clubului bucure[tean Petru] Florescu care, trecând în timpul acestui
sezon la clasa KF3, s-a luptat cu succes cu protagoni[tii
acestei clase ocupând în final` un minunat loc 10 din 34
de finali[ti ai acestei clase foarte competitive. La aceea[i
clas` au mai participat cu rezultate bune, în sezonul
2011 [i Andrei Atanasiu [i Mihnea [tefan.
Putem spune c` sezonul 2011 poate fi considerat cel
mai “bogat” din istoria de aproape patru decenii a
kartingului românesc! Câ]iva dintre cei mai buni pilo]i
români, au devenit adev`rate vedete interna]ionale,
lâng` Bra[ov la Prejmer s-a inaugurat o nou` [i

modern` pist`, iar celebra pist` de la Tg. Secuiesc a fost
complet reamenajat` [i extins` la aproape 1500 m,
devenind astfel cea mai mare din România [i chiar din
Balcani. În mod sigur, evenimentul care va eviden]ia
acest sezon în istoria kartingului autohton, poate fi
considerat legalizarea Federa]iei Române de Karting
(FRK), sub auspiciile Comisiei Na]ionale de
Automobilism [i Karting a ACR.
De[i putem spune c` sezonul 2011 este oficial
încheiat [i c` ne putem a[tepta [i la alte evenimente [i
ve[ti bune, putem considera auspiciile, sub care va
debuta urm`torul sezon, foarte promi]`toare pentru o
necesar` evolu]ie a kartingului românesc.

CLASAMENTUL FINAL AL CAMPIONATULUI NA}IONAL DE KARTING
CLASA PUFO

CLASA N60

1
2
3
4
5

PONTA ANDREI
MATEAS DAVIDE
PITULEA TUDOR
TARICEANU MIHAI
SORLEA ALESSANDRO

65
62
47
44
41

1
2
3
4
5

BORLOVAN LEONARD
PASKAR MIHAILO
CHIRITA RALUCA
STAN BOGDAN
FUZER RAZVAN

1
2
3
4
5

FLORESCU PETRUT
166
VAJDA ANDREI ALEX.
123
MARINESCU ALEXANDRA 118
UNGURU CRISTIAN
64
VASILE DANIEL
55

1
2
3
4
5

BRUNNER BRAD
PINTEA GEORGE
POPIEL RAZVAN
ANTON BIANCA
MIHNEA STEFAN

CLASA MINI

20

CLASA KZ2
47
22
22
18
16

1
2
3
4
5

STEFAN VIKTOR
ARCARESE SALVATORE
BIRLOIU EDUARD
ENACHE CRISTIAN
TRIFU NICOLAE

70
47
38
34
26

1
2
3
4
5

DUGAESESCU DAVID
TARICEANU CALIN
ARCARESE ROBERTO
NICOLESCU DANIEL
PETRESCU MIHAI

CLASA KF3

62
43
36
30
9

CLASA KF2
39
25
20
5
5
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CAMPIONATUL JUDE}EAN DE VITEZ~
PE TRASEU MONTAN - DOLJ
Campionatul Jude]ean de Vitez`
pe Traseu Montan Dolj a dat startul
etapei a doua din acest an, duminca,
23 octombrie 2011, în organizarea
Filialei ACR Dolj, pe dealul
Bucov`]ului.
Competi]ia
este
înscris` în Calendarul Sportiv 2011
pentru amatori [i licen]ia]i, sub
auspiciile Comisiei Na]ionale de
Automobilism [i Karting a ACR.

Dealul Bucov`]ului a fost, [i de
data aceasta, gazda acestei foarte
reu[ite întreceri automobilistice, la
care au participat 45 de echipaje, din
[ase jude]e (Dolj, Sibiu, Valcea, Olt,
Gorj [i Bucure[ti) grupa]i în 6 clase,
func]ie de capacitatea cilindric` a
motorului. Traseul, aflat la circa 2
kilometri de Craiova, are o lungime
total` de 2,2 kilometri, cu multe

provoc`ri de mare dificultate, unde
voca]ia de pilot de curse a fost pus`
la grea încercare.
Spectacolul automobilistic a fost
onorat de un numar foarte mare de
împatimi]i ai automobilismului si
mass media local`.
La finalul competi]iei, concurentii
au fost premiati cu diplome si cupe.
Florin JUMUG~

CÂ{TIG~TORII ETAPEI A DOUA VTM BUCOV~} SUNT:
Grupa I pân` la 1400 cmc

Grupa III 1601-1800 cmc

Grupa V peste 2001 cmc

Locul 1 Volintiru Radu
2 Opritoiu Aurelian
3 Cotonea Alin

Locul 1 Gruia C`lin
2 Firulescu Andrei
3 Ghizd`vescu Mihai

Locul 1 Vâlcu Marian
2 Rebegil` Ionu] Adrian
3 Sultan Alexandru

Grupa II 1401-1600 cmc

Grupa IV 1801-2000 cmc

Locul 1 Gauliscvhi Adrian
2 Iano[i Peter Armand
3 Bratu Lucian Constantin

Locul 1 Du]escu Mihnea Daniel
2 Daianu Alexandru
3 Martin Marinel Aurelian

Grupa VI Turbo
Locul 1 Perpelea Sebastian
2 Osiac Drago[
3 Pârvulescu Gheorghe
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CORIDOARE DE URGEN}~ OBLIGATORII
PE AUTOSTR~ZILE DIN AUSTRIA DE LA
1 IANUARIE 2012
Începând cu 1 ianuarie 2012, formarea
unor coridoare de urgen]` va fi obligatorie
pe autostr`zi [i drumuri na]ionale cu cel
pu]in dou` benzi pe sens, de fiecare dat`
când apar ambuteiaje.

din dreapta trebuie s` circule cat mai spre dreapta cât
este necesar cre`rii culoarului de siguran]`. Pentru asta,
ace[tia au dreptul de a circula pe banda de urgen]`
[i/sau refugiu. Pentru drumurile cu mai mult de dou`
benzi pe sens, regula esta ca vehiculele aflate pe banda
din stânga s` circule cât mai pe stânga iar cele aflate pe
celelelte benzi de circula]ie s` se mute c`tre dreapta.

Ce este un coridor de urgen]`?
Coridorul de urgen]` este un culoar preventiv pe care
participan]ii la trafic sunt obliga]i s` îl lase liber între
benzile de circula]ie ale unei autostr`zi sau drum
na]ional cu dou` benzi pe sens.

Care este scopul unui coridor de
urgen]`?
Coridoarele de urgen]` vor putea fi folosite de poli]ie,
pompieri, salvare [i de echipele de servicii autostr`zi sau
asisten]a rutier` în caz de necesitate. Acest coridor
permite serviciilor de urgen]` s` ajung` la locul unui
accident în siguran]` [i cu pân` la 4 minute mai repede
decât prin folosirea benzii de urgen]` ca pân` acum.
Acest lucru duce în final la cre[terea [anselor de
supravie]uire a victimelor unui accident rutier cu pân` la
40%.

Ce trebuie s` fac` conduc`torii
auto?
To]i participan]ii la trafic afla]i pe banda din stânga
sunt obliga]i s` circule c`t se poate de mult spre partea
stâng` a drumului. Participan]ii la trafic afla]i pe banda

Când intr` în vigoare coridoarele
de urgen]`?
Începând cu 1 ianuarie 2012, to]i participan]ii la trafic
care conduc autoturisme, motociclete, camioane,
autobuze, autocare sunt obliga]i s` creeze coridoare de
urgen]` preventive de fiecare dat` când apare un
ambuteiaj în trafic.

Unde se aplic` regula coridoarelor
de urgen]`?
Pe toate autostr`zile [i drumurile cu dou` sau mai
multe benzi pe sens, aplicându-se astfel acela[i principiu
care este deja implementat în Germania, Cehia, Elve]ia
[i Slovenia.

Ce mai trebuie s` [tim?
Obstruc]ionarea echipelor de urgen]` sau circula]ia pe
coridorul de urgen]` este interzis` [i se sanc]ioneaz` cu
amenzi de pân` la 2180 Euro.

Alexandru Vasile
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