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autoturism

editorial

2010 - UN AN
AL SUCCESELOR ÎN
AUTOMOBIL CLUBUL ROMÂN
T rasând un arc de timp al anului 2010, al 106lea an din existenţa sa, constatăm cu satisfacţie
că acesta se încheie cu un bilanţ deosebit de
pozitiv pentru Automobil Clubul Român, în pofida repercusiunilor drastice ale crizei mondiale
asupra societăţii româneşti, în toate dimensiunile sale fundamentale: economice, sociale,
politice, inclusiv a stărilor de spirit dezagregante
pentru imensa majoritate a populaţiei din România, din toate categoriile socio-profesionale.
Au fost, astfel, închise un imens număr de
unităţi de producţie, comerciale şi de turism create în primele două decenii post-decembriste.
Cel mai performant potenţial uman şi profesional din ţară a luat drumul străinătăţii în
căutare de surse de supravieţuire pentru ei şi
familiile lor.
Contingente imense socio-umane, rămase
încă în ţară şi, în primul rând tineri, precum şi
persoane cu pregătire profesională fără şanse
deosebite pe alte plaiuri, la care se adaugă masa, mereu în creştere, de pensionari, cu venituri
tot mai drămuite, se zbat în pragul unei existenţe
precare.
În această perspectivă sumbră a lui 2010, am
ajuns, iată, la zenit, Automobil Clubul Român, ca
asociaţie neguvernamentală, pusă în secolul
său de existenţă adeseori la grele încercări, şi-a
stabilit strategii, care s-au dovedit, optime şi cu
audienţă, în rândul automobiliştilor din România
şi ai cluburilor partenere din marea familie a Federaţiei Internaţionale a Automobilului şi Alianţei
Internaţionale de Turism.
Automobil Clubul Român n-a aşteptat să-i
„pice din cer” soluţiile eficientizante de progres
aşteptate, în mod firesc, de către membrii săi şi
de către ceilalţi automobilişti.
Nu-i cazul, în acest context, să le punem în
lumină, însă putem să punctăm efectele lor benefice.
Primo: cotizaţia de membru al „Marii Familii”
ACR a fost păstrată la aproape acelaşi nivel de
accesibilitate.
Secundo: au fost amplificate, prin noi promoţii
manageriale, pachetele de servicii, avantaje şi
facilităţi consacrate, de mulţi ani, pentru membrii
noştri.

Tertio: au fost restrânse, în continuare, pe
principiul optimului, activităţile neperformante
financiar şi întreg registrul de cheltuieli neeconomice pe care strategiile noastre de contracarare a crizei le-a impus în anul 2010.
Politica socială a clubului nostru în 2010, faţă
de proprii salariaţi, s-a menţinut deosebit de
constructivă: nu au fost făcute nici un fel de disponibilizări de personal în niciuna din structurile
noastre teritoriale; s-a stabilit o nouă grilă de
salarizare unanim acceptată pentru salariaţii din
filiale, pe criteriile performanţei, iniţiativei profesionale şi raţionalităţii.
La finele anului 2010 a fost oferit al 13-lea
salariu, ca un bonus bine meritat pentru performanţă şi fidelitate faţă de valorile Asociaţiei.
O dimensiune demnă de relevat, cu satisfacţia pe care o merită în pragul Noului An 2011, în
care păşim peste câteva zile, este aceea că
bilanţul economico-financiar al anului 2010, care
a ţinut ACR în stare de funcţionare optimă într-o
perioadă marcată de criza mondială, asigură
perspectivele, suficient de optimiste, a unei
strategii investiţionale, în noul an, de bun augur.
Atât în ceea ce priveşte fidelizarea membrilor
asociaţiei prin servicii de larg interes, cât şi în
privinţa dezvoltării capacităţilor de intervenţie
tehnică auto în situaţiile de ajutor rutier pentru
membrii ACR şi ai cluburilor partenere din
străinătate, şi, desigur, în conformitate cu programele tradiţionale de asistenţă şi mobilitate
încheiate cu societatea multinaţională „ARC
Transistance”.
Este o onoare pentru mine ca, în pragul
Noului An 2011 – an în care ACR păşeşte în cel
de-al 107-lea an de existenţă, să vă adresez
cele mai sincere urări de bine, de fericire şi
sănătate, să vă bucuraţi de împliniri şi satisfacţii
depline în muncă şi viaţă, să aveţi parte de
călătorii în totală siguranţă pe căile rutiere din
ţară şi străinătate!
Din toată inima, LA MULŢI ANI!

Constantin NICULESCU
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Scrisoarea
Pre[edintelui
Jean Todt
Stimate domnule Preşedinte,
Dragă prietene,
Vă transmit această scrisoare pentru a vă
mulţumii pentru prezenţa dumneavoastră la
Adunarea Generală a FIA de săptămâna trecută. A fost un privilegiu să petrecem ceva timp
împreună pentru a ne putea cunoaşte mai bine.
Discuţiile pe care le-am avut pe parcursul
săptămânii au fost foarte constructive şi ne vor
permite să construim o Federaţie Internaţională
a Automobilului mai dinamică şi mai eficientă,
dedicată servirii membrilor noştri.
Cunosc faptul că anul următor va fi un an
foarte important având în vedere lansarea Deceniul Mondial al Securităţii Rutiere şi abia aştept să lucrăm împreună pentru atingerea
obiectivului salvării vieţii a cinci milioane de
participanţi la trafic şi prevenirea rănirii altor
cincizeci de milioane.
Deceniul Mondial al Siguranţei Rutiere este
un exemplu despre cum doi piloni, sportul şi
mobilitatea, pot lucra împreună.
Revista Comisiilor Sportive este, de asemenea, importantă şi va reînnoi abordarea noastră
asupra campionatelor şi subiectelor pe care le
acoperă.
Vă adresez rugămintea de a mă ţine la curent cu activităţile Clubului dumneavoastră şi
să-mi spuneţi cum vă poate ajuta FIA .
Al dumneavoastră,

Jean Todt
9 noiembrie 2010
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REUNIUNE
LA NEHOIU
Centrul de Perfecţionare a Managementului ACR,
găzduit de locaţia Asociaţiei noastre de la Nehoiu, a cunoscut o animaţie deosebită în
acest decembrie 2010.
Atât membrii Consiliului de
Conducere al ACR, cât şi
directorii filialelor judeţene
ACR, s-au întrunit într-o reuniune comună, devenită tradiţională, cu valoare de bilanţ
anual şi de deschidere pentru
2011.
Au avut loc, într-un program
structurat pe trei zile, şedinţa
Consiliului de Conducere, care, potrivit Statutului ACR, conduce activitatea asociaţiei în intervalul dintre Conferinţele Naţionale, şedinţa Comitetului Executiv, ca
organ deliberativ, precum şi instruirea cadrelor de conducere din filialele judeţene ACR.
Consiliul de Conducere a apreciat în mod pozitiv
modul în care au fost îndeplinite prevederile Programului de măsuri şi acţiuni pentru 2010 de către filialele judeţene ACR şi direcţiile de specialitate din Administraţia
Centrală, precum şi amplificarea sistemului de

parteneriat cu firme specifice automobilismului, din
România şi străinătate.
Punctul esenţial de referinţă al acestei aprecieri
îl reprezintă faptul că, la principalii indicatori economico-financiari şi de asociaţie circumscrişi primelor 11 luni din 2010, precum şi datele preliminare
pe luna decembrie a.c., prefigurează 2010 ca cel mai
bun rezultat pe perioada 2008 – 2010.
Depăşindu-se inclusiv bilanţul anului 2008, care încă nu
era marcat de criza mondială.
Dar o bucurie nu vine, de cele mai multe ori singură, ci însoţită de o altă bucurie.
Consiliul de Conducere a
aprobat oferirea celui de-al
13-lea salariu pentru salariaţii
din filiale ai Asociaţiei, precum
şi a unei prime pentru Sărbătoarea Crăciunului.
Pe plan internaţional, ACR a
consemnat, de
asemenea, multe
succese notabile,
afirmându-se în
continuare, în cadrul Federaţiei Internaţionale a Automobilului şi Alianţei Internaţionale de Turism.
Menţionăm
doar două momente cu semnificaţie pe acest plan: lansarea în România a „Deceniului
Mondial al Siguranţei Rutiere 2011 - 2020” iniţiat de
Adunarea Generală a ONU şi lansarea Campaniei
Mondiale „MAKE CARS GREEN“ (Să facem automobilele ecologice), în Cetatea Marii Uniri de la Alba Iulia
în septembrie a.c., ambele evenimente, fiind consemnate în revista „FIA IN MOTION” a Federaţiei Internaţionale a Automobilului, cu distribuţie pe întregul mapamond.

Centrul de Perfecţionare de la Nehoiu

Ilie GABRA
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CONGRESUL
FIA – 2010
În perioada 2 – 5 noiembrie 2010 s-au desfăşurat, la
Paris, lucrările Congresului Anual al FIA la care au participat reprezentanţi ai cluburilor automobilistice de pe
toate continentele.
Congresul FIA pe 2010 a fost organizat potrivit tradiţiilor
statornicite de-a lungul existenţei sale seculare, pe structuri
complexe şi domenii specifice mişcării automobilistice
mondiale.
Au avut loc, astfel, în mod distinct, adunările generale
ale regiunilor geografice ale FIA, într-o concepţie continentală, Adunarea Generală a Federaţiei Internaţionale a
Automobilului, Adunarea Generală a Alianţei Internaţionale
de Turism (AIT), Adunarea Generală a Fundaţiei FIA pentru
automobil şi societate, Adunarea Generală a Institutului
FIA pentru siguranţa sportului auto, Forumul de Coordonare pentru Europa Centrală şi de Est, Atelierul lucrativ
pentru dezvoltarea sportului auto etc.
Automobil Clubul Român, prezent la Congresul anual al
FIA 2010 printr-o delegaţie a Comitetului Executiv, a participat la lucrările tuturor acestor foruri mondiale, în calitate
de membru fondator al acestora şi ca membru FIA încă de
la constituirea acestei organizaţii automobilistice mondiale
în 1904.
În cadrul manifestărilor precizate s-au adoptat măsuri
pentru activitatea solidară a cluburilor şi organizaţiilor automobilistice în anul 2011, precum şi calendarul manifestărilor sportive internaţionale pentru anul 2011.
De asemenea, au fost alese comisiile de specialitate
pentru 2011, iar ACR are un reprezentant în Comisia Internaţională de Karting.
Un loc deosebit, în cadrul lucrărilor Congresului Anual al
FIA, a ocupat Programul Campaniei Deceniului Mondial al
Siguranţei Rutiere 2011 – 2020, promovat de către Organizaţia Naţiunilor Unite, şi care are ca ţintă reducerea cu
cinci milioane a numărului de decese în urma accidentelor
rutiere şi cu 50 de milioane a numărului celor accidentaţi pe
căile rutiere din lume.
Pe parcursul desfăşurării evenimentelor delegaţia ACR
a avut convorbiri cu Preşedintele FIA, domnul Jean Todt,
cu personalităţi din conducerea FIA şi a cluburilor partenere.
După cum se cunoaşte, în toamna anului 2010 FederaFotografia de grup efectuată
în încheierea Adunării Generale a FIA

ţia Internaţională a Automobilului (FIA) a aniversat 106 ani
de existenţă. De asemenea, Automobil Clubul Român a
marcat 106 ani de la afilierea sa la această organizaţie
mondială, acreditată la Organizaţia Naţiunilor Unite.
Istoria bogată a acestei asociaţii mondiale, care întruneşte peste 200 de cluburi automobilistice de pe toate
continentele, a fost deosebit de benefică pentru Automobil
Clubul Român.
Dacă rememorăm evenimentele, putem releva relaţiile
benefice ale ACR şi FIA în primele decenii de existenţă ale
clubului nostru marcat de două conflagraţii mondiale, care
au produs mutaţii geopolitice fundamentale pe continentul
European, putem releva solidaritatea cluburilor europene
faţă de ACR, în 1985, când regimul dictatorial a redus asociaţia noastră la statutul unei Federaţii (Federaţia Automobil Clubul Român), situaţie în care o serie de reuniuni internaţionale au fost programate a se organiza sub auspiciile
ACR, menţinând, astfel, la înălţimea necesară, imaginea
clubului.
Reamintim gestul unor cluburi puternice, care, după
1990, când regimul de funcţionare al ACR a fost restabilit
de către statul român, acestea au donat clubului nostru un
număr impresionant de autovehicule pentru şcoala de şoferi şi asistenţă rutieră. Aşa cum în ultimele două decenii,
cu prilejul lansării în România, sub auspiciile ACR, a unor
campanii mondiale privind dezvoltarea siguranţei rutiere,
Federaţia Internaţională a Automobilului a donat de fiecare
dată ACR-ului sute de mii de pliante în limba română, de
brelocuri şi alte materiale promoţionale în condiţii de gratuitate. Şi nu în ultimul rând obţinerea de către ACR, pentru membrii săi, a accesului la Programul Mondial „Show
Your Card!“ care acordă discount-uri semnificative la peste
25.000 de hoteluri, restaurante, magazine, muzee, servicii
rent-a-car etc, de pe toate continentele lumii.
Numai în 2010, ACR a lansat în România două campanii
internaţionale în domeniul automobilismului: „Deceniul
Mondial al Siguranţei Rutiere 2011 – 2020“ şi „Make Cars
Green”, cu sprijinul logistic al FIA.
Automobil Clubului Român i-a fost conferit, încă cu
multe decenii în urmă, atributul de Autoritate Sportivă Naţională (ASN) de către FIA, ca o expresie a prestigiului de
care se bucură şi ca un garant al respectării regulamentelor mondiale de organizare a tuturor competiţiilor sportive
automobilistice din România.
Persistenţa, timp de peste 106
ani, a ACR, înfiinţat printre primele
10 cluburi auto din Europa şi între
primele 15 cluburi din lume, trasează o activitate ce face cinste
automobilismului românesc.
Automobil Clubul Român reprezintă, şi astăzi, o voce distinctă şi
de prestigiu în existenţa FIA şi,
deopotrivă, în dezvoltarea valorilor
de cultură şi civilizaţie ale automobilismului internaţional.

Georgiana MOGA
Corespondent oficial
ACR pentru FIA
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SPORTUL
AUTOMOBILISTIC
PENTRU
AMATORI
ÎN OFENSIV~

Există în automobilismul sportiv şi
kartingul sportiv nişte simboluri şi o rezonanţă spirituală a forţei şi vocaţiei de
autodepăşire în câteva zone distincte din România.
Aceste simboluri de cultură şi civilizaţie prin care se
identifică Automobil Clubul Român au fost din nou propulsate în anul 2010, făcând să ardă, fără întrerupere,
flacăra tradiţiei în aceste două mişcări şi competiţii
sportive: automobilismul sportiv şi kartingul sportiv.
Să le derulăm, pentru istoria curentă, şi acum, la
sfârşit de an 2010, când se fac bilanţuri şi se pregătesc
festivităţile oficiale şi laurii pentru învingători.
Este locul şi momentul să exprimăm un adevăr de
mare relevanţă: sportul automobilistic pentru amatori
este, prin structura sa polivalentă şi prin multiplele centre de întruchipare de forţe, mult mai important ca potenţialul uman implicat în bătălia pentru supremaţii valorice.
Sportul automobilistic pentru amatori încorporează,
în ţară, sub auspiciile ACR, numeroase centre regionale
competiţionale care acumulează echipaje din judeţele
limitrofe, cu multe mii de pasionaţi, la nivelul unui an calendaristic, şi aceasta, în cadrul unei asociaţii unitare,
cu tradiţie seculară: Automobil Clubul Român.
În schimb, competiţiile V.T.M. sau „Raliul” licenţiaţilor
organizate de federaţia în materie au loc, în desfăşurarea de etape, mereu, an de an, cu aproape aceleaşi
câteva echipaje de sportivi de „elită”.
Sunt competiţii „de familie”, care în general traversează ciclic mai mulţi ani, în aceleaşi structuri de competitori. Şi, an de an, „nimic sub soare”...

palmares

auto

 În cronica evenimentelor asociaţiei noastre, ultimele decenii marchează la Satu Mare competiţii automobilistice de prestigiu.
În Campionatul Naţional de Viteză pe Circuit s-au organizat etape anuale de mare anvergură la Satu Mare;
s-a desfăşurat ani de-a rândul un Concurs internaţional
de automobilism pentru amatori. Printre organizatorii de
notorietate în acest domeniu, s-au impus Iles Ştefan şi
Sas Mihai, care au îndeplinit timp de aproape trei decenii funcţiile de Secretar de Filială judeţeană (1968 1994).
Se spune că atunci când viaţa cere într-un segment
al ei, o personalitate de puternică vocaţie, aceasta şi-l
creează. Acest adevăr este reconfirmat, la Satu Mare,
de câţiva ani, când timpul a impus apariţia unei puternice vocaţii de organizator în sportul cu motor pentru a
continua o mare tradiţie în această zonă de nord-vest a
Automobil Clubului Român.
Acesta este, în prezent, David Seletye, directorul Filialei interjudeţene ACR Satu Mare. Ce altă mărturie
este necesară, de reconfirmare a perpetuării unui destin
sportiv, decât faptul că în anul 2010 s-au organizat toate
etapele celei de-a XIV ediţii a Campionatului Est-European de raliuri tehnico-aplicative, cu participarea unor
concurenţi din Cehia, Slovacia, Polonia, Ungaria şi România.
Etapa a IV-a din septembrie 2010, de pildă, a prezentat la startul competiţiei 25 de echipaje şi 8 piloţi individuali din cinci ţări europene.
De asemenea, de un număr mare de ani se organizează Campionatul judeţean Rally-Sprint Satu Mare.
La ultima etapă, a V-a, din 2010, s-au decis, printr-un
travaliu de mare anvergură automobilistică, campionii
anului, sportivi licenţiaţi şi nelicenţiaţi.
Şi, în finalul acestor mărturisiri scrise, remarcăm un
fapt, de asemenea, de excepţie: competiţia s-a desfăşurat pe Poligonul Auto din Satu Mare, al Filialei ACR
judeţene, care a fost amenajat, la standarde europene,
din iniţiativa şi sub conducerea acestui mare amfitrion al
automobilismului sportiv, David Seletye.
 Competiţia de mare anvergură din cetatea Devei,
„Raliul Frumuseţii”, a marcat în 2010 cea de-a XIV-a
ediţie anuală.
Această mişcare feministă a vocaţiei automobilistice,
păstorită de Automobil Clubul Român prin filiala sa locală şi clubul de profil din judeţul Hunedoara, s-a ridicat
şi în anul 2010 la rang de competiţie internaţională, prin
participarea unor echipaje din mai multe ţări europene
(vezi textul ediţiei 2010).
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kartingul sportiv, sunt rodul multor ani
de tradiţie constantă, de muncă încrâncenată pentru descoperirea talentelor şi propulsarea lor.
O paradigmă pilduitoare o reprezintă Timişoara sub auspiciile Automobil Clubului Român.
Şi autorul acestor însemnări o poate susţine, pentru că a participat, de
nenumărate ori, la festivităţile, oficiale şi anuale, din luna ianuarie, de la
Hotelul „Continental” din Timişoara
unde s-a consumat, de fiecare dată
memorabila „Gală a Campionilor”.

Mentorul şi regizorul acestei competiţii unicat în România, care a cules şi laurii FIA, este directorul filialei
ACR şi preşedintele clubului sportiv de automobilism
Ion Ştaier.
 Pentru amatorii de sinteze istoriografice, amintim
un fapt de excepţie, anume că încă în anul 1921, pe
aceste plaiuri de pe Bega, s-a născut „Automobil Club
Regional Român Banat-Crişana”.
În Art. 1 din Statut se stipulează: „Se înfiinţează sub
denumirea de Automobil Club Regional Român Banat –
Crişana şi sub patronajul ACRR, pe care îl
ajută în îndeplinirea misiunii sale, o societate
de încurajare, al cărui
scop este de a dezvolta
gustul, mişcarea şi industria automobilelor,
precum şi tot ce este în
legătură cu acest mod
de locomoţiune, de a
grupa partizanii automobilismului
pentru
apărarea intereselor şi
drepturilor lor de a promova toate înlesnirile şi
avantajele posibile membrilor săi”.
Aşa se face, consemnându-se ca o mare virtute
sportivă, că de peste zece ani, forţa şi vocaţia de autodepăşire a oamenilor de pe Bega să se înnobileze şi în
automobilismul şi kartingul sportiv.
Îngemănarea celor două ramuri sportive gemene,
automobilismul sportiv şi kartingul sportiv, se datorează
celor doi slujitori şi pasionaţi din Timişoara: Lola Giurisici, care de la vârsta junioratului, adică de peste două
decenii „pătimeşte” prin automobilismul sportiv.
Şi, de asemenea, inginerul Ion Isac, acesta din plan
secund dând naştere unei şcoli de karting timişorean, în
propriul poligon de propulsare „kartistă“, amenajat întro imensă ogradă de la locunţa din Timişoara a tatălui
său, acest senior pasionat în pregătirea, într-o şcoală
proprie, de peste trei decenii, a celor cu vocaţia de a
deveni şoferi. Este evident că nimic nu cade din cer, că
marile performanţe, inclusiv în automobilismul şi
8

 Raliurile Craiovei pentru automobilismul sportiv, organizate de Filiala
interjudeţeană Dolj.
Este locul să scoatem, şi acum
deci, la lumină vocaţia competiţiilor
automobilistice din Bănie.
Iată că această provincie istorică, unde s-au descoperit printre cele mai vechi urme de viaţă umană de
pe teritoriul ţării, unde s-a constituit statul feudal în
secolul XIV al Ţării Româneşti, şi unde în prezent, „dospeşte” o puternică emulaţie de învăţământ şi cultură, de
teatru cu istoria sa din 1854, de edificii bisericeşti din
patrimoniul ortodoxismului răsăritean şi multe alte simboluri ale culturii şi civilizaţiei naţionale, viaţa cotidiană
din 2010 a fost marcată de propulsiile miilor de cai
putere ai automobilelor de pe traseele competiţiei.
Poate surprinde pe cititorul nepătruns de metaforele unui stil de exprimare mai „înălţător”
în care asociezi evenimente şi întâmplări din
timpuri istorice îndepărtate, cu evenimentele şi întâmplările la
care asistăm, astăzi, ca
timp istoric.
Dar, aşa cum afirma
un mare făuritor de
cultură, viaţa unui om
este „o secundă pe orologiul lumii”.
Şi, desigur, creaţiile
contemporane, inclusiv
în sport, îşi au sorgintea în vocaţia de autodepăşire, de
competiţie umană în planul divers al civilizaţiei universale.
Coborând pe scara valorilor sportive pe care le
înregistrăm la Filiala ACR Dolj, menţionăm meritul
acestei filiale de a crea un cadru optim de descoperire
şi propulsare a vocaţiilor conducerii automobilului.
Şi aici, în capitala Băniei, se desfăşoară, cu ediţii
anuale, competiţia „viteză în coastă”. În anul 2010 s-au
desfăşurat şase ediţii, cu participarea a zeci şi zeci de
echipaje.
La Craiova, mentorul şi regizorul automobilismului
sportiv este Eugenia Niţă, directorul filialei judeţene
ACR.

Ilie GABRA

ROMÂNIA ÎN ELITA
A KARTINGULUI INTERNA}IONAL

Anul 2010 s-a încheiat pentru kartingul de
performanţă din România, dar activitatea
internaţională a piloţilor români continuă.
Putem afirma că activitatea a fost fructuoasă pentru piloţi, iar kartingul se îndreaptă, în mod sigur, pe un drum ascendent, în promovarea valorilor sportive superioare, sub auspiciile ACR-CNAK.
Campionatul Naţional de Karting s-a desfăşurat în cele şase etape programate în conformitate cu calendarul
aprobat de Adunarea Generală a Cluburilor de Karting.
La ediţia 2010, participarea sportivilor a fost la cel mai
înalt nivel.
În mai multe etape au participat şi aşi ai kartingului din
Bulgaria şi Ucraina.
În toate etapele Campionatului, lupta sportivă a fost
îndârjită iar manşele de concurs, în special la clasele
„MINI”, „PUFO” şi „KF3”, au
ţinut spectatorii cu răsuflarea
tăiată.
Zona Europa de Sud-Est
la Karting şi-a încheiat cu bine cel de-al şaptelea campionat anual.
România continuă să obţină rezultate meritorii, ocupând locul II pe echipe naţionale, iar sportivii români au obţinut locuri fruntaşe şi în
2010:
La clasa „MINI” câştigătorul este kartisul român, Denis
Marcu, iar pe locul 4 s-a clasat Petruţ Florescu.
Un merituos loc 9 a fost ocupat de Alexandra Marinescu,
deşi a participat numai la 2 din cele 3 etape.

La clasa „KF3” cel mai bun loc, dintre kartiştii noştri a
fost ocupat de David Dugaesescu, care s-a clasat pe un
onorant loc 2
La clasa „KF2“ cel mai bine clasat între români este
Viktor Ştefan
În WSK - Master Series sportivii români au obţinut rezultate excepţionale, după cum urmează: la clasa „MINI“
campionatul a fost câştigat
de românul Denis Marcu, iar
la clasa „KF3” kartisul român Robert Vişoiu s-a clasat al doilea.
Este de menţionat că la
această competiţie s-au
prezentat la start cei mai
buni piloţi din toată lumea.
Kartistul român, care a
reprezentat revelaţia anul
2010, pilotul Denis Marcu,
şi-a întărit recent gloria câştigând prima manşă a trofeului „Ayrton Senna“, în competiţia desfăşurată în Italia.
Fără a avea pretenţia că am amintit toţi sportivii şi
toate concursurile internaţionale în care aceştia au
participat, vom enumera totuşi şi alţi piloţi români ce au
obţinut rezultate meritorii: Tomi Drăgan, Andrei Vajda,
Mihnea Ştefan, Andrei Atanasiu.
Nu putem încheia această trecere în
revistă, fără a menţiona, că recent s-a
desfăşurat la Paris Adunarea Generală a
FIA, care s-a încheiat cu decizii favorabile
pentru kartingul românesc:
România este din nou reprezentată în
Comisia Internaţională de Karting prin reprezentantul ACR-CNAK.
În luna ianuarie 2011 este proiectată
Gala Campionilor pentru sportivii automobilismului şi kartingului românesc organizată sub auspiciile Comisiei Naţionale
de Automobilism şi Karting ACR.

Călin HERĂSCU
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Cum arat`
VIITORUL ACUM ?
În perioada 2 – 17 octombrie a avut loc SALONUL
AUTO DE LA PARIS (2010 - PARIS - MONDIAL DE
L’AUTOMOBILE).
Cei mai importanţi producători mondiali şi-au prezentat automobilele în cadrul salonului, fiind anunţate peste 100 de premiere.
Lista noutăţilor de la Paris a inclus, printre altele,
noul BMW X3 şi noua serie 6, dar şi primul concept
ale viitoarei generaţii VW Passat.
Ford a prezentat conceptul viitorului Focus ST, iar
Citroen a lansat noul DS4 şi conceptul Lacoste.
Chevrolet a prezentat noua generaţie a subcompactului Aveo, iar Audi a adus A7 Sportback.
Renault a lansat o noua linie de design, Kia şi Saab prezintă
primele automobile 100% electrice, iar Mercedes noua generaţie
CLS.
A doua premieră mondială este cea a versiunii electrice AKlasse E-Cell, care deschide un segment nou nu doar pentru
Mercedes, ci pentru toată elita clasei premium.
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Mașina beneficiază de o nouă caroserie și un motor alimentat
cu energia electrică furnizată de reacțiile chimice ale celulelor de
hidrogen.
Detaliile au fost „dezvelite“ la Paris.
Opel este prezent, la Salonul Auto, cu o paletă bogată de modele: conceptul GTC Paris - debut mondial, Astra Sports Tourer premieră mondială, noul Meriva, familia ecoFlex, modelul electric
Ampera.

eveniment

Honda ne-a prezentat, în premieră mondială, modelul Jazz
Hybrid, primul subcompact cu propulsie hibridă, iar constructorul
francez Peugeot lansează prima maşină diesel hibrid din lume,
3008 Hybrid4.

auto

Toţi fanii de autoturisme au putut
obţine o imagine de
ansamblu a pieţei
sub un singur acoperiş, cu participarea tuturor pro du cătorilor de auto mobile la nivel mondial şi de a des coperi numeroase
premiere mondiale.
Normale, sportive, hibride sau electrice, toate au încercat să
surprindă prin ceva, dacă nu prin design, atunci prin consum sau
performanțe dinamice.

Ing. Cătălin MIHAI
În segmentul maşinilor de lux au fost multe premiere.
Printre altele am văzut un nou concept Lamborghini, Bentley
a venit cu noul Continental GT, iar Ferrari a lansat un model în
serie limitată, de... 400.000 euro.
Maserati va lansa cel mai puternic şi uşor model de stradă al
mărcii.
Italienii au plusat cu o versiune de performanță, una dintre
cele mai puternice din istoria acestui brand.
Noul și puternicul GranTurismo MC Stradale, inspirat din
lumea mașinilor de competiție, a fost lansat, de asemenea, oficial
la Paris.
Pe lângă detaliile aerodinamice, sportivul coupe dispune de
un propulsor V8 ce dezvoltă 450 de cai putere.
Jaguar a expus un concept care prefigureaza viitorul XK.
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doctorul

automobilului

A VENIT
SEZONUL RECE!
În ultima vreme constatăm scene din ce în ce
mai neplăcute pe drumurile pu blice, majoritatea
se datorează con di ţiilor nefavorabile din punct
de ve de re meteorologic, dar şi a faptului că,
unii şo feri, nu sunt informaţi şi pregătiţi pentru
astfel de condiţii.

Anvelopele de iarnă
Anvelopele de iarnă sunt o investiţie bună pentru autoturismul dumneavoastră. Compoziţia materialului din
care sunt confecţionate anvelopele şi profilele speciale
conferă o aderenţă mai bună în condiţii de iarnă, atât la
accelerare, la frânare, dar şi în viraje.
Unii şoferi consideră aceste anvelope ca fiind „un
moft“, dar cu siguranţă nu este aşa. Ele sunt concepute
pentru siguranţa sporită a pasagerilor din autovehicul.
Unii dintre noi achiziţionează anvelope de iarnă numai
pentru roţile din faţă, dar nu-şi dau seama că aderenţa
redusă şi pe roţile din spate poate fi fatală.
Un aspect foarte important: presiunea în pneuri. Ştim
cu toţii că trebuie să respectăm
exact indicaţia dată de producător
privind presiunea în anvelopă, dar şi
faptul că aerul îşi măreşte volumul la
cald şi se micşorează la rece, iar un
cauciuc care nu este umflat corespunzător poate duce la accident. Nu
se reglează presiunea roţilor după
aspectul acestora, ci cu instrumente
speciale.

Baterie bună, antigel,
l a n ţ u r i a n t i d e r a pa n t e ,
l o pa t ă ş i , p o a t e , c e v a n i s i p . . .
Ştim cu toţii că nu trebuie să mergem, neapărat, iarna
la munte ca să rămânem înzăpeziţi. Ne aducem aminte
bine că în Sudul ţării, anul trecut, au fost zăpezi mai mari
decăt la munte, la fel şi viscolul.
Bateria trebuie să fie „în formă maximă”, iar bornele
să fie bine curăţate, pentru că orice terminale murdare

sau vechi pot periclita pornirea autoturismului. Antigelul
se schimbă, dacă nu la un an cum este prevăzut, măcar
la doi ani. Acesta, cu cât trece timpul, işi pierde proprietăţile. Este bine să măsuraţi concentraţia din rezervorul
destinat acestuia, periodic, să nu cumva să vă treziţi că
aţi avut concentraţia lichidului de răcire „rezistent“ până
la -15 grade Celsius, iar afară au fost -20.... Faceţi din
timp acest lucru!
Lanţurile antiderapante sunt obligatorii dacă au drum
în afara localităţii. Şi nu uitaţi: nu puneţi lanţuri pe cauciucuri de vară! Iar cine mai are loc în portbagaj, să pună
o lopată şi ceva nisip. Sfatul nostru? Nu plecaţi la drum
lung singur pe zăpadă.

S i s t e m u l d e a l i m e n ta r e
frânele şi uleiul de motor
Schimbaţi din timp filtrele de aer şi de combustibil şi
încercaţi să aveţi mereu rezervorul plin de combustibil.
Verificaţi din timp uzura plăcuţelor de frână, a etrierului şi
nivelul lichidului din rezervor. O frână care se blochează
pe gheaţă poate avea consecinţe fatale. Este bine să nu

folosiţi frâna de mână când parcaţi la temperaturi scăzute! Puteţi avea surpriza neplăcută a îngheţării cablului şi
a imposibilităţii eliberării frânei de mână, când vreţi să
plecaţi de pe loc.
Cu cât este mai frig, uleiul devine vâscos şi apar probleme la pornire. Uleiul nu va circula bine în motor dacă
are vâscozitate mare, şi, deci, are şi o ungere ineficientă.
Pentru rezolvarea acestor probleme încercaţi să
schimbaţi uleiul, în sezonul rece, cu unul mai fluid.

Furtunurile
Curelele şi furtunurile maşinilor moderne au viaţă
lungă. Dar asta nu înseamnă că, la un moment dat, nu
cedează. Temperaturile scăzute accelerează deteriorarea curelelor sau a furtunurilor. Înainte de iarnă, mergeţi
la service şi verificaţi-le.

* * *
Iată doar câteva aspecte pentru pregătirea autoturismului pentru iarnă. Vă doresc drum bun şi fără evenimente!

Ing. Florin JUMUGĂ
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LANSAREA CAMPANIEI MONDIALE
“MAKE CARS GREEN“
CONCEPTUL
EXISTEN}EI
NOASTRE
ECOLOGICE
Citeam, deun`zi, un drastic avertisment: a venit timpul unor schimb`ri
fundamentale în în]elegerea noastr`
asupra existen]ei pe planeta P`mânt.
A venit vremea ca oamenii din întreaga lume s`-[i schimbe stilul de via]`. Aceasta
începând cu aerul pe care îl respir`, începând cu
alimentele pe care le pun pe mas` [i cu apa pe care o
consum`.
Dieta «obezogen`» promoveaz` ingerarea unui num`r mare de alimente bogate în carbohidra]i rafina]i,
în zah`r [i s`race în elemente nutritive.
Industria farmaceutic` supraliciteaz` sistemele de
s`n`tate [i costurile financiare excesive [i determin`
numeroase disfunc]ii metabolice.
Semnalul de alarm` dat în acest sens de Organiza]ia
Mondial` a S`n`t`]ii precizeaz` c` epidemia de obezitate cu care ne confrunt`m va face ca, în anul 2015,
s` existe în lume 2,3 miliarde de adul]i supraponderali
[i c` mai mult de 700 de milioane dintre ei vor fi obezi.
Referindu-ne la un alt domeniu al existen]ei noastre
ecologice, relev`m faptul c` oamenii de [tiin]` aduc tot
mai multe dovezi conving`toare c` degajarea uman`
de dioxid de carbon, de metan sau alte gaze cu efect
de ser`, conduce, în viitorul apropiat, la înc`lzirea catastrofal` a atmosferei terestre sau a unei perturb`ri a
climei P`mântului.
Potrivit lui Al Gore, emitem atât de mult dioxid de
carbon în mediul extern, încât „am schimbat realmente
rela]ia dintre P`mânt [i Soare”.
O surs`, dintre cele mai agresive în amplificarea
efectului de ser`, o reprezint` domeniul transporturilor,
unde num`rul mare de autoturisme, la nivel planetar,
dep`[e[te 400 de milioane, la care se adaug` sutele de
milioane de autovehicule de transport marf` [i c`l`tori.
La aceast` provocare uria[`, tehnologiile alternative,
„tehnologiile verzi”, constituie una din solu]iile pe
termen mediu [i lung.
Avantajele acestor tehnologii sunt bine cunoscute:
înlocuirea combustibililor fosili [i eliminarea gazelor cu
efecte de ser`; inven]ia motorului ce func]ioneaz` pe
baza aerului din mediul înconjur`tor [i f`r` a evacua
nimic; fabrica]ia motoarelor hibride etc.
Îns`, promovarea tehnologiilor nepoluante bate pasul pe loc din cauza unei conspira]ii de subminare din
partea companiilor de exploatare [i comercializare a
combustibililor pe baz` de petrol, iar acelea[i fenomen
se petrece [i în sistemele de s`n`tate.
În deplin consens cu noile concepte ale existen]ei
noastre ecologice, Automobil Clubul Român a lansat,
recent, în Cetatea Marii Uniri din Alba Iulia, Campania
Mondial` ini]iat` de Federa]ia Interna]ional` a Automobilului, intitulat` „MAKE CARS GREEN“ (S~ FACEM
AUTOMOBILELE ECOLOGICE).

Lansarea acestei campanii a fost acompaniat` de organizarea unui alt eveniment cu un mare impact na]ional „Târgul Resurselor Regenerabile” sub auspiciile
Agen]iei Locale de Energie din jude]ul Alba (ALEA).
Astfel, prezen]a unor automobile hibrid, purt`toare
ale mesajului ecologic de reducere a emana]iilor de
gaze cu efect de ser`, precum [i „decalogului” Federa]iei Interna]ionale a Automobilului privind gândirea [i
practica conducerii ecologice a autoturismului, înm`nuncheate într-un „GHID MONDIAL”, de excep]ie, s-au
armonizat într-un plan amplu de paradigme privind
poten]ialul na]ional de surse regenerabile [i, în primul
rând, a energiei solare, a energiei eoliene, cu o tradi]ie
de peste 5000 de ani în propulsarea morilor de vânt
sau a pânzelor navelor de pe m`ri [i oceane, a biomasei, a microhidroenergiei etc.
În acest context de idei cu valoare programatic`,
sesiunea [tiin]ific` dedicat` activit`]ii de cercetare [i
inovare a tehnologiilor „verzi” a stârnit un interes real
în rândul unui public numeros [i avid de cunoa[tere a
noilor concepte ecologice.
O parte din aceste comunic`ri vor fi reliefate, în sintez`, în acest num`r al Revistei „Autoturism”.
„Aventura” ecologic` a fost înnobilat` [i de un ecospectacol oferit de defilarea prin centrul ora[ului a
elevilor de [coal` gimnazial`, partizani ai mersului pe
biciclet` [i de concursul de crea]ii literar-artistice pe
teme ecologice, la care au participat sute de copiii din
înv`]`mântul pre[colar.
Lansarea Campaniei Mondiale „MAKE CARS GREEN”,
în România, de c`tre ACR, con]ine un mesaj în`l]`tor:
prevenirea reducerii capacit`]ii mediului p`mântesc de
a sus]ine via]a.
{i paradigmele acestei Campanii Mondiale în domeniul automobilismului vor fi sus]inute cu insisten]`, atât
în 2010, cât [i în anii care vin, de c`tre Automobil Clubul Român împreun` cu partenerii s`i din societatea
civil` din ]ara noastr`.

Constantin NICULESCU
PRE{EDINTELE
AUTOMOBIL CLUBULUI ROMÂN
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presa

interna]ional`

Prestigioasa revist`
„FIAINMOTION“
editat` de
Federa]ia Interna]ional`
a Automobilului
a prezentat
\n ultimul s`u num`r
eforturile remarcabile
ale Automobil Clubului Român
\n contextul materializ`rii
campaniei mondiale
„MAKE CARS GREEN“
(S~ FACEM AUTOMOBILELE
ECOLOGICE)
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dialog

„ecologic“

ALEA
[i sursele
de energie
alternative
Interviu cu domnul
Florin Andronescu directorul
Agenţiei Locale a Energiei Alba

ternative de producere a energiei. Intenţia
noastră declarată chiar în denumirea
târgului, este ca vizitatorii să nu obţină
numai date despre echipamentele din
standurile expozanţilor, ci să fie informaţi
de către specialiştii firmelor participante
asupra unor soluţii complete care s-ar
putea realiza plecând de la datele
prezentate de aceşti posibili beneficiari.
 Cristian Pătruţ: Ce oferiţi concret unui
cetăţean care vine la dumneavoastră în
speranţa de a îşi reduce cheltuielile şi, de
ce nu, de a obţine chiar o eventuală independenţă energetică?

 Cristian Pătruţ: Domnule Andronescu,
Târgul organizat de dumneavoastră are ca temă obţinerea de „energie din surse regenerabile”. Cum va
venit ideea unui astfel de târg?

Florin Andronescu: Unui cetăţean
obişnuit, preocupat mereu de cheltuielile mereu în creştere ale facturilor sale legate de energie, dar şi cu o atitudine responsabilă faţă de mediu, i s-au oferit în cadrul
târgului o multitudine de soluţii de energie alternativă:
Florin Andronescu: Agenţia noastră a apărut cu panouri solare pentru aplicaţii termice, panouri fotovolscopul de a găsi la nivel local soluţii de promovare a taice, mici turbine eoliene (cu toate echipamentele afeenergiei din surse regenerabile şi a eficienţei energetice. rente: redresoare, acumulatoare, invertoare etc.), pompe de căldură în diferite variante (unele chiar au funcţioÎncă de la înfiinţare (2008)
nat în cadrul unor mici apliam constatat că, deşi în jucaţii în cadrul târgului), cendeţul Alba există potenţial de
trale performante pentru biosurse regenerabile (în primul
masă, acumulatoare de călrând biomasă, microhidrodură, turbine pentru microhidrocentrale etc.
ALEA reprezintă maAu fost prezentate şi
terializarea unui prosoluţii hibride – panouri fotovoltaice + mici turbine eoiect aplicat de către un
consorţiu format din Consiliul Judeţean Alba (România) Consiliul Ge- liene + microhidroturbine –
sunt cele mai perforneral al Departamentului La Manche (Franţa) şi Municipalitatea Ios care
mante în a oferi soluţia de
(Grecia). Valoarea grantului european este de 169.170 Euro, ceea ce alimentare cu energie elecreprezintă 50% din suma totală a proiectului.
trică a unor locaţii neelecAcest proiect se înscrie în cadrul Programului Intelligent Energy - trificate (pensiuni, locuinţe,
Europe (IEE), domeniul Coopener, Horizontal Key Acţiunea 2 „Să case de vacanţă) dar care
beneficiază de resurse regegândim global, să acţionăm local“, al Comisiei Europene.
nerabile (vânt, soare sau
energia hidraulică a apei).
energie, dar şi energie solară şi eoliană), acesta este Instalaţiile de măsurare a potenţialului de energie solară
foarte puţin exploatat; de asemenea am identificat o şi eoliană au fost expuse în cadrul standurilor a două
serie de agenţi economici profilaţi pe domeniul
aplicaţiilor de energie alternativă, dar lucrările
lor erau efectuate de multe ori în judeţele vecine; totodată multe persoane care contactau
direct agenţia noastră erau foarte interesate în a
găsi soluţii alternative pentru necesarul lor de
energie. În acest fel a apărut ideea organizării
unui târg care să reprezinte un pas concret
către dezvoltarea pieţei locale în domeniul aplicaţiilor la scară mică vizând energia din surse
regenerabile.

Cristian Pătruţ: Cui se adresează acest
târg?
Florin Andronescu: Evenimentul „Energie
din surse regenerabile – ALEA 2010. Târg de
echipamente şi soluţii complete” aflat anul
acesta la a treia ediţie, se adresează atât publicului larg, cât şi firmelor şi instituţiilor, potenţiali utilizatori ai unor astfel de sisteme al15

mediului; el a stârnit un real interes mai
ales că au putut fi prezentate şi lucrări
aparţinând unor inventatori din judeţul
nostru.
Dorim ca în ediţia viitoare a târgului să
organizăm chiar un salon de inventică dedicat domeniului energiei şi mediului,
bineînţeles cu sprijinul colaboratorilor
noştri din sfera cercetării şi inovării care
au înţeles să sprijine un astfel de eveniment.
 Cristian Pătruţ: Vă mulţumim pentru
timpul acordat şi pentru invitaţia la acest
târg şi aşteptăm organizarea viitorului târg
ALEA.

instituţii de învăţământ superior prezente.
De menţionat că cele câteva firme de consultanţă prezente la târg au oferit informaţii foarte utile despre instrumentele de finanţare (programe guvernamentale,
dar şi fonduri europene) ale unor investiţii în astfel de
aplicaţii. Seminarul „Eficienţa energetică în sectorul
privat”, organizat în cadrul târgului, a venit să completeze bagajul de cunoştinţe a peste 30 de manageri de
firme cu informaţii pertinente privind soluţii de economisire a energiei în aplicaţii industriale, precum şi cu programe de finanţare a unor astfel de investiţii.
 Cristian Pătruţ: Am văzut că în acest an în cadrul
târgului a existat şi o secţiune dedicată inventatorilor şi
cercetătorilor. Credem că această secţiune este
binevenită, deoarece în România există mulţi inventatori
care activează în acest domeniu. În cadrul viitoarei ediţii
a târgului aveţi intenţia de a păstra acest segment?
Florin Andronescu: Promovarea energiei din surse
regenerabile precum şi creşterea eficienţei energetice
sunt strâns legate de activitatea de cercetare, de inovare
a tehnologiilor din domeniu; de aceea ne-am propus să
creăm un spaţiu special în cadrul târgului dedicat
invenţiilor vizând domeniul economisirii de energie, al
utilizării unor surse noi de energie dai şi al protecţiei
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* „NEXUS New Times“,
nr. octombrie – decembrie 2009
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CELE
10 PORUNCI
ECOLOGICE
Titlul acestor însemnări reprezintă o metaforă sau un
simbol.
Scopul nemărturisit este de a-mi permite trecerea de
la o semnificaţie proprie a expresiei la o altă semnificaţie, printr-o comparaţie neexprimată. Sau să definesc
indirect o idee, în mod convenţional.
Pentru că „GHIDUL MONDIAL” elaborat de Federaţia
Internaţională a Automobilului privind reducerea impactului automobilelor asupra mediului şi formarea gândirii ecologice reprezintă un ansamblu de zece simboluri
şi tot atâtea imperative ecologice care au făcut înconjurul Pământului.
Şi formularea lor, printr-o simplitate debordantă, lipsită de artificii şi ornamente de exprimare, ne conduce la
paradigme stilistice de mari proporţii culturale şi de civilizaţie.
Pentru că „GHIDUL MONDIAL” reprezintă o „busolă”
care îţi indică direcţia şi poate fi utilizat ca un „calendar”
spiritual asociat cu un mesaj zilnic de gândire şi practică
în conducerea automobilului, ajutându-te să-ţi integrezi
în viaţa de zi cu zi principiile unei conştiinţe şi conduite
ecologice, pe înţelesul tuturor.

Secolul XXI va fi ecologic
ori nu va fi deloc...
El are o dimensiune mondială.
Acest „GHID MONDIAL” reprezintă o oglindă în care
ajungem să ne descoperim pe noi înşine vis-a-vis de
factorii ecologici, reprezintă o provocare a potenţialului
fiecăruia dintre noi pentru rafinarea gradului de ataşament faţă de preceptele ecologice, să ne adaptăm printr-o necontenită modificare şi sentiment de îndatorare
specifică la esenţa spirituală a acestor precepte formulate în limbajul lor specializat.
Ne duce gândul la marile sinteze constitutive valoric
ale fenomenelor noastre existenţiale.
Exagerând deliberat, putem spune că cele câteva culori care constituie modul de exprimare în pictura stau la
baza artei clasice a antichităţii de-a lungul mileniilor, a
frescelor lui Michelangelo de pe Capela Sixtină a Vaticanului, sau a capodoperei „Cina cea de taină” a lui
Leonardo da Vinci, ca să ne referim doar la câteva creaţii de geniu în domeniu.
Ca şi cele şapte note muzicale, care stau la temelia
marilor creaţii ale lui Bethoven, Mozart sau Enescu.
Şi, de ce nu, „întinzând coarda” argumentelor pentru
a prelungi raţionamentul de susţinere a demersului nostru, ca să afirmăm că cele „10 porunci” religioase şi etice din „Vechiul Testament” au constituit fundamentul ideatic al moralei creştine.
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Simplitatea formulării celor zece porunci („să nu ucizi”,
„să nu furi”, „cinsteşte pe tatăl tău şi pe mama ta, ca bine
să-ţi fie şi mulţi ani să trăieşti pe pământ” etc.) dau o forţă
de pătrundere morală inegalabilă. Şi, am putea continua
cu paradigmele de exprimare a ideilor, pentru ca acestea
să devină „idei forţă” în multiplele planuri existenţiale.
„GHIDUL MONDIAL” circumscris Campaniei internaţionale „MAKE CARS GREEN” elaborat de Federaţia
Internaţională a Automobilului cuprinde zece imperative
ecologice, formulate printr-o simplitate de limbaj şi printro simbolistică demne de marile modele ale culturii universale.
Sunt „zece porunci” care au darul de a conştientiza
necesitatea asumării şi integrării, în comportamentul
auto de zi cu zi, a conştiinţei ecologice liber consimţite.
Le redăm aşa cum au fost formulate, în extraordinara
lor forţă ideatică:
1. Cumpăraţi automobile ecologice;
2. Planificaţi-vă călătoriile;
3. Verificaţi frecvent presiunea în pneuri;
4. Nu încărcaţi inutil autovehiculul şi evitaţi folosirea
portbagajelor exterioare;
5. Nu încălziţi motorul înainte de a pleca;
6. Utilizaţi Aerul condiţionat numai când este necesar;
7. Nu acceleraţi brusc şi menţineţi viteza constantă;
8. Utilizaţi frâna de motor;
9. Nu lăsaţi motorul la ralanti;
10. Compensaţi emisiile de CO2.
Acest „decalog” cuprinde punctele de sprijin şi preceptele pentru un automobilism mai ecologic.
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El are ca scop diminuarea impactului automobilelor
asupra mediul şi sedimentarea unei gândiri ecologice
înainte de a pleca la drum.
Substanţa de idei a „GHIDULUI MONDIAL” de notorietate deja internaţională cuprinde argumentele complementare pentru fiecare din cele zece imperative ecologice, ceea ce-i conferă o valoare practică deosebită.
Cele „zece porunci” ecologice pot asigura un dinamism de penetrare morală inepuizabilă, pot constitui
fundamentele unui nou stil de cultură şi civilizaţie ecologică în promovarea libertăţii de mişcare cu automobilul.
Parafrazându-l pe umanistul francez Andre Malraux,
putem afirma că Secolul XXI va fi ecologic ori nu va fi
deloc.
Cităm, de asemenea, din „MICUL TRATAT DE ÎNŢELEPCIUNE ŞI VIRTUTE” de Ernest Bernea, conaţionalul
nostru, în care se nota cu o candoare extraordinară
faptul că legea pendulării în istorie a dus omul de la o
extremă la alta, arta şi filosofia de la o eroare la alta.
„Omul în manifestările lui arată că nu poate trăi fără
extreme pentru că acestea îl impulsionează; numai că
nu se poate împlini în ele; omul nu e nici Dumnezeu, nici
diavol, de aceea trebuie să caute o poziţie de echilibru în
această lume vastă şi contradictorie, în aşa fel încât să
devină stăpânul propriului destin”.

Ilie GABRA

www.acr.ro
Prietenul
la
nevoie
se
cunoa[te!
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Automobilul ecologic, istorie
[i contemporaneitate
Plecând de la faptul că industria automobilelor dependentă de hidrocarburi nu
are o viaţă lungă şi dăunează grav atât
sănătăţii oamenilor, cât şi sănătăţii planetei noastre, trebuie să ne regândim
modalităţile de transport pentru pasageri
şi mărfuri.
Raportându-ne la gradul mare de poluare al maşinilor noastre, precum şi la
faptul că sunt din ce în ce mai mari
costurile generate de folosirea carburanţilor fosili, trebuie să ne concentrăm pe
noi modalităţi de a ne satisface nevoia de
mişcare păstrând, pe cât posibil, costurile
de achiziţie, vitezele de deplasare şi libertatea de care ne bucurăm în prezent.
Conceptul automobilului ecologic datează din secolul XIX, mai mulţi inventatori independenţi realizând modele
diferite de propulsie pentru automobilele vremii, folosind
principiul energiei produse de aburi, sau propulsia electrică pentru acestea.
Prima „trăsură electrică” a fost realizată între
anii 1832 – 1839, de către scoţianul Robert Anderson.
În 1865 francezul Gaston Plante a construit un
model propriu al automobilului electric, iar în
1881 partenerul său a reuşit să îmbunătăţească capacităţile de stocare ale bateriei.
Prima maşină electrică de serie care a apărut pe
piaţă este un Buick Phaeton din 1902, iar ceva mai târziu, în 1916, devenind un hibrid propulsat de un motor
electric şi unul pe benzină.
Trebuie să conştientizăm totuşi faptul că toate aceste
încercări nu se făceau de dragul ecologiei, ci de dragul
ştiinţei, pentru a dezvolta noi tehnologii, pentru a arăta
că se poate, pentru a deschide noi drumuri în perioada
de pionierat a industriei auto.
Abia mult mai târziu s-a pus problema regândirii
modalităţilor de transport tradiţional, care implicau combustibilii fosili, printr-o abordare ecologică, încercânduse prin diferite mijloace reducerea impactului automobilelor asupra mediului înconjurător şi asupra sănătăţii
fiecăruia dintre noi.
Pe termen scurt, toţi producătorii auto implementează planuri ce vizează scăderea consumului de carburant pentru fiecare kilometru parcurs, în vederea limitării
emisiilor de gaze cu efect de seră, dintre care cele mai
nocive sunt dioxidul de carbon, monoxidul de carbon,
oxizii de azot şi dioxidul de sulf.
După cum bine ştim, în 1988, Comisia Europeană a
introdus prima versiune a limitării emisiilor autovehiculelor, EURO 0, în 1992 apărând norma EURO 1, rapid
urmate de limitările EURO 2, 3, 4, iar în prezent fiind
implementate normele EURO 5. Pentru 2013 se anunţă
limitări şi mai drastice decât cele de până acum, prin
adoptarea normelor EURO 6 care vor da mari bătăi de
cap inginerilor ce vor proiecta noile motoare.

Luând în considerare faptul că, pe termen mediu şi
lung, rezervele mondiale de petrol se vor împuţina, expunând astfel pieţele unor grave tulburări, atât decidenţii politici, cât şi companiile din industria auto, i-au
în considerare noi tehnologii privind propulsia automobilelor, testând noi concepte care pot salva viitorul
acestora.
Astfel, japonezii se pot laudă cu primele maşini hibride fiabile, atât Honda, cât şi Toyota, „redeschizând” drumul în acest domeniu, Honda Civic, Honda Insight şi
Toyota Prius dovedindu-se a fi şi pe gustul cumpărătorilor.
Profitând de o legislaţie permisivă şi de faptul că preţul carburanţilor tradiţionali este mare, jucătorii cu greutate din domeniul energiei investesc masiv în producerea biocombustibililor, obţinuţi din culturi speciale,
unele chiar modificate genetic, de porumb, sfeclă de
zahăr, palmieri etc.
Uniunea Europeană a hotărât ca, începând cu anul
2005, să se introducă treptat, mai întâi la motorină şi
mai apoi la benzină, procente din ce în ce mai mari de
biocombustibil pentru a reduce şi mai mult nivelul de
poluare al automobilelor.
Deja Brazilia şi Statele Unite îşi cresc continuu suprafeţele cultivate pentru producţia de biocombustibili, dezvoltând foarte mult şi partea de cercetare în acest
domeniu.
Marele dezavantaj al culturilor pentru biocombustibili
îl reprezentă scăderea suprafeţelor de teren arabil destinate culturilor pentru hrana populaţiei, fapt ce se resimte la nivel mondial prin creşteri ale preţurilor la
alimentele de bază, precum şi faptul că acestea devin
insuficiente pentru numărul tot mai mare de oameni.
De asemenea, zone tot mai mari din pădurile tropicale sunt defrişate pentru a face loc culturilor intensive
de plante pentru biocombustibil, iar efectele acestor
defrişări anulează din start orice reducere a gazelor cu
efect de seră eşapate de automobilele ce folosesc
biocombustibilii.
Un exemplu grăitor este cel al Indoneziei, care a
devenit al treilea cel mai mare poluator din lume, după
SUA şi China, datorită defrişărilor masive şi a incendierilor câmpurilor de turbă, pentru a face loc plantaţiilor
de palmieri folosiţi în obţinerea de biocombustibil.
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Având în vedere faptul că biocombustibilii, pe de-o
parte, ajută automobilele să aibă o ardere curată şi
implicit să elimine o cantitate redusă de noxe, iar, pe de
altă parte, concurenţa tot mai mare pe care o fac vis-avis de cerealele destinate hranei populaţiei, dar şi faptul
că suprafeţe tot mai mari de teren sunt poluate şi se
degradează datorită utilizării îngrăşămintelor chimice
pentru astfel de culturi, devine evident că biocombustibilii nu sunt o alternativă pentru un transport durabil şi
au viitorul limitat raportându-ne la scara globală a
industriei auto.
În perioada 2 – 17 octombrie a.c. s-a desfăşurat Salonul Auto de la Paris, ocazie cu care toate marile
companii au prezintat publicului propriile
concepte ecologice de mobilitate la care
designerii şi inginerii au lucrat asiduu în
ultima vreme.
Aşa cum ne-au anunţat şi cu
ocazia Saloanelor Auto de la Detroit şi
Frankfurt tot de anul acesta, accentul
începe să se pună pe maşinile electrice,
modelele variind de la mici autovehicule pentru
o persoană, special croite pentru traficul urban
aglomerat, la automobile pentru 4 pasageri sau de
transport marfă de până la câteva sute de kilograme
(Renault Fluence ZE şi Renault Kangoo ZE).
Majoritatea constructorilor care au dezvoltat platforme complet electrice ne anunţă că producţia de serie şi
implicit livrarea maşinilor vor începe în 2011, cel târziu
în 2012.
În continuare problema care necesită o rezolvare rapidă este modalitatea de reîncărcare a bateriei, având
în vedere faptul că pentru un plin tradiţional de benzină
sunt necesare 4-5 minute, iar benzinăriile sunt la tot
pasul.
De neglijat nu sunt nici costurile de întreţinere şi nici
preţurile de achiziţie care, cel puţin pentru Renault
Fluence ZE sunt de 26.000 de euro, iar bateriile fiind
achiziţionate separat printr-un sistem de abonament
lunar, conform declaraţiilor constructorului francez.
Oricum, la nivel mondial, se doreşte ca, până în
2020, peste 10% din automobilele care vor circula să fie
electrice, fapt ce se poate dovedi viabil numai în măsura în care va exista un efort conjugat al tuturor
factorilor implicaţi.
Federaţia Internaţională a Automobilului (FIA) a iniţiat
recent o campanie la nivel mondial, denumită sugestiv
„MAKE CARS GREEN”, pentru a trage un semnal de
alarmă asupra faptului că industria auto nu mai poate
continua pe traiectoria trasată de utilizarea hidrocarburilor şi pentru a genera o schimbare de atitudine
privind o implicare mai mare în protecţia mediului
înconjurător, prin regândirea sistemului de transport la
nivel global.
Până în prezent peste 100 de ţări de pe toate continentele au preluat noile precepte ecologice. Conform
statisticilor europene, sectorul transporturilor rutiere de
mărfuri şi călători este responsabil de 18% din emisiile
de gaze cu efect de seră care ameninţă ecosistemele
de pe Terra şi, implicit, vieţile noastre. Având în vedere
faptul că, din punct de vedere comercial, presiunea
exercitată de cumpărătorii de automobile asupra
fabricanţilor are cele mai mari şanse de reuşită (urmând
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dictonul: „clientul nostru, stăpânul nostru”), FIA încearcă
prin această campanie să crească gradul de conştientizare asupra efectelor negative ale poluării auto
vis-a-vis de mediul înconjurător, printr-o schimbare de
mentalitate, prin dezvoltarea unei gândiri şi a unui
comportament auto ecologic. Atât timp cât maşinile
ecologice au o cerere din partea clienţilor, comercianţii
auto le vor aduce pe piaţă, venind în întâmpinarea
acestor nevoi.
Sunt supuşi atenţiei noastre mai mulţi factori care
influenţează consumul de carburant şi implicit gradul de
poluare al maşinilor aflate pe şoselele din toată lumea.
Fiecare poate şi trebuie să îşi aibă un aport la
eficientizarea transporturilor rutiere; guvernanţii pot regândi infrastructura rutieră a unei ţări, pot alcătui şi
implementa planuri de management al traficului pentru
aglomerările urbane, pot stabili
limite de poluare şi de consum
pentru diferite categorii de autovehicule, pot oferi facilităţi fiscale pentru cele mai „verzi”
automobile; companiile auto pot veni cu noi tehnologii
prietenoase cu mediul, făcând mereu investiţii în
dezvoltarea transportului ecologic; printr-o abordare
ecologică, cei care cumpără maşini pot acţiona asupra
companiilor producătoare prin schimbarea atitudinii faţă
de maşinile care poluează, în favoarea celor care
poluează mai puţin, sau chiar deloc.
Fiecare poate contribui la schimbarea calităţii vieţii
prin transformarea domeniului transporturilor, iar
campania FIA încearcă să aducă în atenţia opiniei publice câteva puncte de interes major asupra cărora ar
trebui să reflectăm şi pe care le putem pune în practică
foarte uşor.
Campania Mondială MAKE CARS GREEN ne propune 10 imperative auto prin care fiecare dintre noi
poate deveni un apărător al mediului, printr-o mentalitate ecologică asupra propriilor modalităţi de
transport.
Nu cred că este greu să ne dezvoltăm o atitudine
eco la volan, prin utilizarea raţională a aerului condiţionat, prin verificarea constantă a presiunii în
cauciucuri, prin evitarea accelerărilor bruşte, prin
renunţarea la bagajele inutile, care, toate adunate, pot
conduce la o reducere a consumului de carburant şi
implicit a emisiilor de gaze cu efect de seră.

Ş e r b a n F l o r i n C I U RT I N

FORUMUL “RESURSE REGENERABILE
DE ENERGIE ÎN ROMÂNIA”
În perioada 25-26 septembrie a.c., în oraşul
Marii Uniri, Alba-Iulia, s-a desfăşurat cea de-a
III-a ediţie a Târgului de Echipamente şi Soluţii
Complete pentru Surse Regenerabile de
Energie – ALEA 2010.
Lansarea Campaniei Make Cars Green a fost
însoţită de o Sesiune ştiinţifică, derulată timp
de doua zile, pe teme ecologice, care a întrunit
oameni de ştiinţă, cercetători în materie, cadre
universitare, inventatori, reprezentanţi ai firmelor din domeniul energiilor alternative din
toate regiunile tarii şi unde s-au prezentat
diverse metode prin care automobilele să nu
mai polueze atmosfera.
Prezentăm, în acest număr al Revistei
„Autoturism”, într-o sinteză larg accesibilă şi
pentru cei mai puţin familiarizaţi cu preceptele
ecologice, o parte din comunicările prezentate
care au fost înregistrate digital.

 Maria MÂNICUŢĂ, director, Autoritatea Naţională
de Reglementare în Domeniul Energiei.
În cadrul comunicării, autoarea a prezentat pe plan
extins, cadrul de reglementare din ţara noastră, denumit
LEGISLAŢIE PRIMARĂ, începând cu Legea nr. 13/2007
a energiei electrice,
Legea nr. 220/2008 republicată pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse
regenerabile de energie, cu modificările şi completările
ulterioare. De asemenea, în sistemul de reglementări în
materie din România au fost nominalizate HG nr.
1892/2004, HG nr. 1429/2004, HG nr. 750/2008, HG nr.
166/2008, HG nr. 1479/2009.
În acest subcapitol a fost prezentată LEGISLAŢIA
SECUNDARĂ materializată în Ordine ale Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei. Totodată
au fost nominalizate procedurile operatorului de piaţă de
Certificate Verzi şi ale OTS.
De un interes deosebit s-a bucurat prezentarea conceptelor sistemului de promovare a E-SRE din România,
precum şi atribuţiile Autorităţii Naţionale „Resurse Regenerabile de Energie” (ANRE), ale Operatorului de Piaţă
de Certificate Verzi (OPCV).
 Vasile RUGINĂ, doctor inginer, ICEMENERG.
În comunicarea susţinută, beneficiind de resurse documentare multiple autorul a prezentat obiectivele prioritare ale valorificării resurselor regenerabile de energie
(SRE) în cadrul politicii energetice, la nivelul Uniunii Europene şi la nivel naţional. Este de reţinut obiectivul –
ţintă al UE care prevede ca, până în anul 2020, ponderea energiei din surse regenerabile de energie în consumul final brut de energie să fie de 20%, iar a energiei
regenerabile în transport să fie de 10%.
România este angajată în îndeplinirea acestor nivele
– ţintă fără a apela la transferuri din alte state membre
ale UE.
Autorul a prezentat, în detaliu, structura Planului naţional de acţiune în domeniul energiei din surse regenerabile în temeiul Directivei 2009/28 CE a Parlamentului

European şi a Consiliului Europei. Structurate pe surse
aceste ţinte sunt: biomasă şi deşeuri; biogaz; energie
geotermală; deşeuri industriale: solar, eoliană, hidro etc.
Punctând în mod distinct energia eoliană, s-a reţinut
faptul că prognoza pentru 2015 se ridică la 400 MW în
grupuri eoliene.
În anul 2010 există în România 15 producători licenţiaţi de energie eoliană.

 Dan TEODORESCU, doctor, Director al Centrului
de Resurse Noi de Energie, Institutul de Cercetări Electrotehnice Bucureşti (I.C.P.E.)
Autorul a prezentat evoluţia producţiei mondiale de
energie în perioada 2000 – 2009. Rata anuală de creştere a fost de 40 – 80%, dinamica ei fiind de 30 de ori în
această perioadă.
Pe primul loc pe piaţa fotovoltaică anuală s-au situat
Germania, cu 3,8 GW din totalul de 7,2 GW/an, apoi
Italia cu 730 MW; Japonia cu 484 MW; SUA cu 470 MW;
Cehia cu 411 MW şi Belgia cu 308 MW. În cadrul pieţei
fotovoltaice mondiale (putere acumulată) Europa se situează pe primul loc cu 16 GW din totalul de 22 GW.
În substanţa comunicării, autorul a subliniat că, în
ceea ce priveşte capacităţile instalate în Europa, la nivelul anului 2008, Germania însumează 5,9 GW, Spania
9,8 GW, iar în anul 2009, Germania 9,8 GW, Spania 3,5
GW, Italia 1,2 GW.
În cadrul comunicării au fost evidenţiate capacităţile
instalate la resursele existente, la nivelul anului 2009, la
eoliană, gaze, P.V., bio, petrol, menaj, nuclear, hidro şi
alte resurse.
Totodată s-au adus date, la nivelul anului 2009, precum şi estimări până la nivelul 2015, privind producţia
fotovoltaică, în cele mai dezvoltate state ale lumii, privind
producţia Si-cristalin şi Si-straturi subţiri, precum şi în
domeniul „generare energie electrică”, estimările de
electricitate solară până în anul 2050, stadiul cercetărilor
avansate în P.V., în domeniul studiilor pe diverse sisteme, scenariilor pe dimensiunea anilor 2020 – 2050.
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Master-Planul prevede asistenţă în economisirea
energiei, creşterea calităţii şi câştigarea încrederii consumatorilor în serviciile publice şi în gradul de confort;
reabilitarea sistemelor centralizate de utilităţi; optimizarea cadrului legislativ şi instituţional în scopul
creşterii eficienţei energetice în sectoarele domeniului
public etc. Orizontul de timp 2007 – 2020.

 A. TULBURE, M. RISTEIU, E. CEUCA, I. ILEANA,
Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia
Acest colectiv de cercetători din domeniile
matematicii, informaticii şi electronicii au adus în cadrul
Conferinţei, o problematică de larg interes ştiinţific pe
tema „Sisteme de măsură a potenţialului eolian”.
Prezentarea comunicării a reuşit să îmbine terminologia
ştiinţifică proprie domeniului, cu explicaţiile la nivelul
simţului comun pe paliere esenţiale: introducerea în
măsurarea parametrilor energetici eolieni; descrierea
senzorilor certificaţi; descrierea sistemului de stocare
(transmisie, stâlpul de măsură, măsurători experimentale în timp şi spaţiu etc.).
 Manuela DRĂGHICESCU, director executiv,
„Asociaţia Patronală Surse Noi de Energie SUNE”
Autoarea comunicării prezintă două realizări practice
de producere a energiei electrice în sistem privat, în
variantă solară PV şi cea eoliană.
Primul sistem, instalat în 1997, era unul Solar – Fotovoltaic, fără baterii, racordat la reţeaua electrică, compus
din două microcentrale. Puterea celor două
microcentrale este de 1,1 + 2,8 = 3,9 KWc cu o producţie
totală de 5.100 KWh/an. Costul sistemului a fost de 6000
de euro + 21000 de euro, cu un credit impots de 4000 de
euro acordat pentru microcentrala de 2,8 KWc.
Un alt sistem este cel cu ax vertical, fără baterie,
instalat în 2003, cu scopul de a fi racordat la reţea.
Puterea nominală a sistemului este de 1,3 KW, cu
viteză de pornire de 2,5 m/s, la o înălţime de 10 m.
Costul investiţiei a fost de 11.000 de euro.
Aprecierea sistemului de microcentrală fotovoltaică
este pozitivă, iar a sistemului solar racordat la reţea, este
fără eroare din punct de vedere tehnic, producţia fiind
regulată şi fiabilă.
Concluziile finale ale celor două studii de caz, de
producere a energiei electrice de puteri mici în minicentrale în sistem privat pun în lumină faptul că aceste
sisteme sunt agreate în întreaga Europă. În România nu
suntem la începuturi şi nu este, prin lege, obstrucţionată
această posibilitate ca soluţie alternativă în dezvoltarea
economică, fiind necesare acţiuni mai eficiente de
pregătire şi specializare a instalatorilor şi evaluatorilor la
nivel naţional.
 Elena Daniela LEONTE, director, Gabriela CRIŞAN-BADEA, şef proiect, Tractebel Angineering Alba.
Autorii comunicării prezintă obiectul societăţii care
constă în asistarea clienţilor acesteia cu soluţii de
inginerie inovativă, astfel încât sa-şi minimizeze riscul
investiţiei şi să-şi administreze eficient costul total.
Palierele: energie termică, energie hidroelectrică, gaz
natural lichefiat, industrie nepoluantă etc.
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 Colectiv: „Strategia Regiunii Centru pentru Utilizarea Resurselor Regenerabile de Energie”.
În ultima vreme, societatea noastră, îşi formează şi
reformează conceptele economic-sociale, în dimensiuni
ale dezvoltării regionale. Concentrarea resurselor – în
sens larg, inclusiv a resurselor socio-umane – la nivel
regional se desfăşoară în conformitate cu sensurile
majore ale globalizării.
Iată de ce nu ne-a surprins că în structura ideatică a
intervenţiilor din cadrul Simpozionului a fost abordată tema utilizării energiilor regenerabile la nivel regional.
Comunicarea de faţă, dincolo, contextual, de dimensiunea mondială, europeană şi naţională, a abordat strategiile Regiunii de Centru Alba Iulia în materia resurselor
regenerabile de energie.
Punctual, s-au dezvoltat teoretic următoarele: obiectivele specifice; axele prioritare şi domeniile de intervenţie; instrumentele financiare europene (inovare,
cercetare, fonduri structurale, cooperare europeană,
transnaţională în Sud-Estul Europei, dezvoltarea rurală),
instrumente financiare naţionale şi altele. Comunicarea
a dat, teoretic şi practic, o imagine a completitudinii.
 Colectiv: „Energie Sustenabilă în Municipiul Alba
Iulia”.
Contextul abordării îl constituie „energia electrică
verde în România” cu imperativele majore de sustenabilitate energetică crescută în comunităţile periferice
ale dimensiunilor economice, sociale şi de mediu din
comunităţile mai mici încorporate în comunităţile mai
mari; ale diversităţii surselor de energie regenerabilă.
Obiectivul general vizează elaborarea unor planuri de
acţiuni durabile, dedicate identificării şi utilizării surselor
de energii alternative, în vederea dezvoltării unui model
aplicabil la nivelul regiunilor periferice ale Europei de
comunităţi locale.
***
În cadrul Forumului internaţional au fost prezentate şi
alte comunicări cu pecetea valorii, pe care, din lipsa unei
documentări suficiente şi din economie de spaţiu, nu le
sintetizăm în prezentul număr al Revistei „Autoturism”.
Ne propunem să prezentăm în alt context, în sinteză,
o serie de alte comunicări care au personalizat dezbaterile, unicat şi novator de la Alba Iulia, circumscrise
inclusiv lansării în România a Campaniei Mondiale „Să
facem automobilele ecologice”.
A c o n s e m n a t D r. I l i e G A B R A

