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EDITORIAL

2008 – UN AN NORMAL,
IAR 2009 – CU SPERAN}E!
Automobil Clubul Român, una dintre
cele mai semnificative organiza]ii ale
Societ`]ii Civile, a continuat s` fie puternic
marcat în anul 2008 de comandamentele
noi [i exigen]ele Uniunii Europene la care
România a aderat. Pe acest plan nu pot s`
nu remarc un fapt de notorietate c`
Automobil Clubul Român traverseaz` acest
moment istoric cu oarecare degajare, având
parteîn vedere faptul c` a beneficiat de apartenen]a sa la marea familie a Federa]iei
Interna]ionale a Automobilului c u
puternice infuzii ale democra]iei sociale din
]`ri cu tradi]ie secular`, [i de întregul sistem, propriu mi[c`rii automobilistice mondiale, pe planul valorilor economice, organiza]ionale [i civice specifice domeniului.
Anul 2008 a fost prefa]at, pot spune, de
un moment deosebit, anume, decernarea de
c`tre Comisia European` la sfâr[it de an
2007, a Premiului de Excelen]` în Siguran]a
Rutier`
Rutier`, iar în aprilie 2008 Automobil
Clubului Român i s-a atribuit, [i premiul
Federa]iei Interna]ionale a Automobilului,
pentru ac]iunile desf`[urate în ap`rarea
intereselor majore ale membrilor s`i.
Aceste înalte expresii ale implic`rii
civice a Automobil Clubului Român în
problematica modern` a libert`]ii de
mi[care au conferit Asocia]iei noi valen]e
în cre[terea prestigiului s`u interna]ional.
Nimic nu cade din cer! Totul înglobeaz`
munc`, fr`mânt`ri, solu]ii, curaj, spirit
ofensiv [i multe nop]i de insomnie. Dar [i
imense satisfac]ii morale [i civice.
Nu pot, stima]i cititori, membrii ai marii
noastre familii, s` nu relev în acest context
[i o alt` dimensiune a eforturilor noastre
din 2008. în activitatea de ajutor [i asisten]`
rutier` pentru membrii Asocia]iei. De asemenea ne-am implicat serios în asistarea
membrilor cluburilor partenere din
str`in`tate, afla]i în dificult`]i tehnice, pe
[oselele din România. În acest timp, membrii
ACR care au avut ghinion pe arterele de
circula]ie din str`in`tate s-au bucurat de
interven]ia flotelor de interven]ie rutier` ale
cluburilor automobilistice partenere. Aceste
performan]e au fost posibile datorit` consolid`rii, [i în 2008, a parteneriatului tehnic
de ajutor rutier prin achizi]ionarea de noi
autocamioane pentru transportul automo-

bilelor avariate sau accidentate în trafic [i
a noi autoturisme dotate cu echipamentele
necesare interven]iilor rapide, la fa]a
locului. Îns`, în rela]iile de pia]` aflate înc`,
în tranzi]ie, haotic`, dar acceptat` tacit, cu
efectele ei p`guboase Bugetului de Stat, are
de suferit [i A.C.R. Multe firme pirat fac chiar
la lumina zilei asisten]` rutier`, la tarife
„dup` client”, f`r` sistem de asigurare
pentru autoturismele transportate, uneori
cu favorizarea [i sprijinul fraudulos al unor
poli]i[ti sau controlori autoriza]i de trafic.
Acest sistem mafiot func]ioneaz` inclusiv
în perimetrul [colilor de [oferi la numeroase
firme, care scot [oferi, ca la fotograf, „la
minut”. Aceste fenomene pun serioase
probleme de adaptare a ACR la haiducia
din aceste domenii, clubul nostru respectând riguros legisla]ia ]`rii. Un argument al
acestei afirma]ii este chiar ob]inerea de
c`tre ACR a certificatului rezultat în urma
auditului realizat la finele acestui an privind
calitatea serviciilor de asisten]` rutier`,
conform standardului de calitate ISO
9001:2000
Automobil Clubul Român [i-a îmbog`]it
continuu pachetul de servicii puse la
dispozi]ia membrilor s`i, dup` standarde
europene. Cuantumul anual al cotiza]iei de
membru s-a p`strat la acela[i nivel, fiind
printre cele mai reduse în raport cu
cluburile automobilistice europene [i în
pofida cre[terii costurilor de regie [i de
prestare a serviciilor destinate membrilor.
Conducerea Asocia]iei comunic` direct cu
membrii s`i prin scrisori, telefon sau
internet, inclusiv expedierea la domiciliu a
Carnetului de Membru ACR. În prezent se
lucreaz` la montarea unor linii moderne
pentru Inspec]ia Tehnic` Periodic`. Pentru
membrii asocia]iei care circul` în
str`in`tate s-a pus la dispozi]ie programul
“Show your Card!” care prevede
importante reduceri la servicii turistice
(hoteluri, muzee, rent a car, etc.).
Automobil Clubul Român s-a înscris, în
2008, pe o linie ascendent` în promovarea
valorilor civiliza]iei rutiere în România.
Printre ac]iunile realizate se deta[eaz`, prin
consecin]ele pozitive în reducerea dramelor
umane din [osea, ini]iativa ACR de
amenajare, în anumite jude]e, în premier`
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pe ]ar`, a unor zone de risc sporit de
accidente rutiere, împreun` cu al]i factori
na]ionali [i locali cu responsabilitate în
domeniu. Aceast` ac]iune s-a bucurat de
un ecou deosebit în rândul participan]ilor
la trafic [i a condus la reducerea semnificativ` a accidentelor în zonele respective,
contribuind astfel la realizarea angajamentelor asumate la semnarea Chartei
Europene a Siguran]ei Rutiere.
În anul 2008 Automobil Clubul Român a
continuat eforturile vizând consacrarea
României ca partener de prestigiu, în
calendarul mondial FIA GT, ceea ce a f`cut
posibil ca, în perioada 23 – 24 august, s` se
desf`[oare cu succes adi]ia a doua a
Bucharest City Challenge
Challenge, urm`rit` cu
interes de sute de milioane de telespectatori
din peste 100 de ]`ri, ceea ce a condus la
dezvoltarea imaginii României pe plan
european [i mondial.
Printre ac]iunile relevante ale anului
2008 privind dezvoltarea bazei materiale a
Asocia]iei se înscrie [i inaugurarea Centrului
Na]ional de Perfec]ionare a Managementului într-o impun`toare loca]ie modernizat`
cu logistica necesar`, situat` în zona
turistic` Nehoiu, Jude]ul Buz`u, care va
putea fi utilizat` ca unitate modern`
hotelier` pentru organizarea de reuniuni
familiale ale membrilor sau pentru întruniri
ale firmelor care dispun de flote auto de
transport [i de calitatea de membrii ACR.
Anul 2009 va debuta, din p`cate, printro criz` economic` generalizat` pe plan
mondial. Cum automobilismul [i vehiculul
s`u de exprimare, automobilul, vor continua
s` reprezinte un mijloc principal al rela]iilor
interumane [i al libert`]ii de mi[care,
orizontul a[tept`rilor noastre va aduce
indubitabil multe surprize. Automobil Clubul
Român, care a rezistat peste un secol, la
unele furtuni, inclusiv la doua conflagra]ii
mondiale [i mai multe dictaturi politice,
dispune de anticorpii necesari învingerii
disfunc]iilor generate de aceast` criz`
mondial`. Elabor`m în prezent un amplu
program care vizeaz` toate dimensiunile
activit`]ii Automobil Clubului Român, în
rela]iile cu membrii s`i, [i cu partenerii din
]ar` [i str`in`tate, astfel încât consecin]ele
crizei mondiale, [i implica]iile sale
na]ionale, s` fie ameliorate sau chiar, dac`
este posibil, anulate pentru familia noastr`
automobilistic`.

# Constantin Niculescu
Pre[edintele Automobil
Clubului Român
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ACTUALITATEA AUTO

Al`turi de membrii ACR
la început de iarn`
În primele zile cu ger [i z`pad` din acest sezon, când iarna a
venit pe nea[teptate în multe jude]e ale ]`rii, numero[i automobili[ti
care s-au aflat în trafic au apelat la Centrala de Alarm` [i Informa]ii
021/222 22 22
a ACR, la tel.021/222
22, solicitând Ajutorul Rutier.
Numai în perioada ultimului weekend din noiembrie
autovehiculele de depanare [i autoplatformele ACR au intervenit
în 109 cazuri de urgen]`, nu doar pentru asisten]a tehnic`, dar [i
în cazul unor accidente datorate carosabilului alunecos, acoperit
cu z`pad`. De altfel, atât în timpul s`pt`mânii, dar mai ales în
zilele de week-end, echipajele de interven]ie ale ACR sunt preg`tite
s` intervin` la toate solicit`rile adresate de c`tre membrii ACR,
care au prioritate fa]` de alte apeluri venite din teren, de la
automobili[ti care un sunt membri ai Asocia]iei

UND~ VERDE
LA CLUJ-NAPOCA

40.000 DE ABSOLVEN}I
LA {COALA DE {OFERI
ACR BUCURE{TI
Dup` o statistic` recent`, la cunoscuta [coal` de [oferi a
Filialei ACR din Capital`, s-au înregistrat, de la înfiin]are, 40.000
absolven]i care au ob]inut aici permisul de conducere. Între cei
care au înv`]at tainele volanului la [coala ACR s-au num`rat
campioni olimpici [i mondiali, începând cu Nadia Com`neci sau
Teodora Ungureanu, cunoscutul antrenor Mircea Lucescu,
oameni de televiziune cum sunt Gabriela Vrânceanu-Firea, Radu
Naum, Marina Alm`[an, Doru Octavian Dumitru, o parte a
Grupului Divertis, în frunte cu Toni Grecu [i Monica Anghel, ori
soli[ti vocali de renume precum Angela Similea, Lumini]a Dobrescu
sau regretatul Aurelian Andreescu, mai mul]i fo[ti [i actuali mini[tri
(...[i chiar un fost prim-ministru!), iar mai curând, cele dou` fiice
ale Pre[edintelui României, Traian B`sescu. Sigur, a[a cum licee
de mare tradi]ie se mândresc cu absolven]ii lor, deveni]i mai
târziu oameni de seam`, este de în]eles, în context, [i mândria
cu care directorul Filialei ACR Bucure[ti îi aminte[te cu respect
pe mul]i dintre absolven]ii [colii de [oferi pe care o patroneaz`.
În toata aceast` perioad` de aproape patru decenii, principalul
criteriu care a definit activitatea [colilor de [oferi ACR din întreaga
]ar` a fost calitatea deosebit` a programului de instruire
instruire,
atât teoretic`, cât [i practic`. În câteva sondaje efectuate pentru
a stabili cauzele accidentelor rutiere, s-a constatat c` absolven]ii
[colilor de [oferi amatori ale ACR au avut mai pu]ine „incidente“
pe drumurile publice decât al]i conduc`tori auto.
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Afl`m c` de circa o lun` func]ioneaz` în municipiul Cluj-Napoca
sistemul Unda verde
verde, dirijat de a[a-zisele semafoare inteligente.
Primul tronson, de la Regionala CFR pân` pe Calea Mo]ilor (pe
direc]ia M`r`[ti-M`n`[tur), au fost montate, în speran]a fluidizarii
unui trafic ajuns imposibil. Dar ca [i la Bucure[ti, zilele trecute am
constatat c` atunci când aglomera]ia este bar` la bar`, oricât
de... inteligente semafoarele, tot nu reu[esc s`... l`rgeasc` strada.
A[a c` în orele de vârf, nu se bag` de seam` dac` semafoarele
cele inteligente func]ioneaz` au ba...
Faza a doua a Proiectului a început din Pia]a Lucian Blaga, pe
str`zile Napoca [i Eroilor [i în continuare, pe Calea Doroban]ilor.
{i pe acest traseu urmeaz` ca mai multe camere video urm`rind
intensitatea traficului, s` transmit`... semafoarelor solu]ia optim`
de descongestionare. Deocamdat` unda verde este valabil`
doar când cotele de trafic rutier sunt, ca s` zicem a[a, rezonabile.

MA{INI IEFTINE, DE ANUL NOU
Ca în fiecare an, perioada S`rb`torilor de iarn` este folosit` de
produc`torii auto pentru "promo]ii" cât mai atractive. De fapt, este
prilejul nimerit s` se scape de stocuri., iar criza financiar` care
bântuie ca o stafie neagr` în toat` lumea, a redus foarte mult vânz`rile
de automobile noi. Chiar [i în România, care este a doua mare
pia]` auto a Estului Europei, dup` Polonia.
Beneficiind [i de suspendarea taxei de înmatriculare pentru un
an, solicitat` Comisiei Europene de c`tre Guvern, s-a ajuns în
România la reduceri de pre] chiar de 25%, atât la automobilele cu
propulsor pe benzin`, cât [i pe motorin`. De asemenea, dealerii
adaug` în promo]ie majorarea perioadei de garan]ie de la 3, la 5 [i
7 ani, inclusiv prelungirea Programului "Rabla", de care beneficiaz`,
din p`cate, doar o mic` parte din proprietarii de automobile, de[i
acest avantaj financiar este suportat de la Buget.

ACTUALITATEA AUTO

ÎNDREPTAREA
UNEI ERORI... LEGALE
Dând curs unei abera]ii de interpretare a legii, ridicat` la
Curtea Constitu]ional` de c`tre institu]ia Avocatul Poporului,
respectiva Curte a hot`rât, c` rolul autorit`]ilor implicate în
procedura prelungirii dreptului de circula]ie auto este în total`
contradic]ie cu Statutul constitu]ional al acestora, dar [i cu
principiul separa]iei [i echilibrului puterilor în Stat. Dac` la mijloc
n-o fi fost interesul cuiva, atunci decizia Cur]ii Constitu]ionale,
cât e ea de Înalt` Curte, nu a fost decât o prostie.
Luna trecut`, Guvernul a decis printr-o Ordonan]` de Urgen]`
"Noi reglement`ri privind circula]ia pe drumurile publice". Astfel,
conduc`torii auto c`rora le este re]iunut permisul de conducere,
pot cere instan]elor de judecat` sau procurorilor prelungirea
dreptului de circula]ie cu cel mult 30 de zile
zile. Ei pot
circula astfel pân` la dispunerea, dac` este cazul, a neînceperii
urm`ririi penale, ori pân` la r`mânerea definitiv` a Hot`rârii
instan]ei de judecat`.
Ca s` nu mai fie "interpret`ri" stupide fie [i din partea
Avocatului Poporului, modul de solu]ionare a cererii de prelungire
a dreptului de circula]ie se comunic` [i [efului Poli]iei Rutiere pe
raza c`reia s-a comis fapta.

BBC REVINE
ÎN FORMULA 1
Dup` o pauz` de 12 ani, BBC revine în Formula 1 începând
din sezonul 2009, dup` ce a reu[it s` reintre în posesia drepturilor
de televizare pentru Marea Britanie.
Revenirea în grila de programe va fi marcat` îns` de o serie
de facilit`]i în premier` pentru telespectatorii din UK. Publica]ia
F1 Racing a aflat c` BBC inten]ioneaz` s` lanseze un canal de
telelviziune care s` transmit` exclusiv imagini de la bordul
monoposturilor de F1, pe tot parcursul desf`[ur`rii oric`rui Mare
Premiu, doar pentru Marea Britanie.
Un alt canal va fi dedicat separat pentru site-ul oficial al
Formulei 1, pe parcursul întregului week-end. Telespectatorii
vor putea opta pentru... eliminarea comentariului audio al
crainicilor, pentru a putea asculta doar discu]iile radio din cadrul
echipelor, sau, separat, sunetul asurzitor al motoarelor. Dac`
se introduce [i la TVR?

ASIGURAREA RCA,
MAI SCUMP~ |N 2009!
Comisia de Asigurare a Autovehiculelor din România a
anticipat c` tarifele practicate de asigur`tori la poli]ele RCA pentru
2009 vor cre[te cu cel mult 10%. Aceasta a fost, deocamdat`,
p`rerea pre[edintelui CSA, pentru c` tarifele preconizate de
diferite societ`]i care încheie poli]e RCA se gândesc s` majoreze
costul acestora, începând cu minimum 15-20%, iar unii
asigur`tori, chiar
scumpiri cu pân`
la 40-50%. Datorit`
ratei daunei –
desp`gubiri pl`tite,
plus rezervele
tehnice, inclusiv
IBNR (rezerva de
daune neavizate),
care se ridic`, la
nivel de pia]`, la
peste 95%.

"CUPE OLIMPICE"
ÎN FORMULA 1
În plin` efervescen]` la vârsta senectu]ii, Bernie Ecclestone
Ecclestone,
boss-ul Formulei 1, propune pentru sezonul 2009 premierea
concuren]ilor dup` un sistem de medalii, inspirat din... Jocurile
Olimpice, ceea ce ar însemna o motiva]ie în plus a sportivilor, de a
lupta pentru victorie. Acest subiect a fost discutat deja în cadrul
FOTA, dar au existat [i destule reticen]e, mai ales la echipele de
top, privitor la ideea renun]`rii de a se acorda puncte primilor trei
clasa]i. În schimb, echipele au votat aproape în unanimitate pentru
modificarea sistemului de calific`ri, prin care câ[tig`torul "poleposition" ar putea beneficia de un punct în clasamentul general.

DISPARE LEGENDA FIAT?
Pentru istoria automobilului (mai ales în Europa [i îndeosebi în
Italia!) marele Consor]iu Fiat a fost [i r`mâne o legend`. Ei bine,
John Elkann, nepotul faimosului Gianni Agnelli
Agnelli, întemeietorul Fiat,
a declarat recent c` Consor]iul italian este gata s` fuzioneze cu
cineva mai "înst`rit" de pe pia]a auto, pentru a dep`[i criza
economic` mondial`!
În urm` cu un deceniu, celebrul produc`tor de automobile a
mai trecut printr-o criz` proprie. Dar s-a "reinventat" spectaculos
prin externalizarea produc]iei în ]`ri cu o mân` de lucru ieftin` [i
promovarea agresiv` de noi modele auto, ca [i a vânz`rilor. Dar
atunci nu exista nici un semn c` ar mai fi posibil` o "reeditare" a
teribilei crize financiare de-acum 75 de ani. Acum suntem în plin`
criz`, iar industria auto italian`, în frunte cu Fiat, [i-a redus produc]ia
cu 30% fa]` de anul 2007!
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FIA {I SECURITATEA RUTIERQ

SIGURAN}A AUTO SE VINDE BINE
# D.D.RUJAN
Îndeosebi în ultimul deceniu, Federa]ia
Interna]ional` a Automobilului (FIA) [i-a
înmul]it [i diversificat preocup`rile pentru
înt`rirea siguran]ei rutiere, atât pe drumurile
publice, cât [i în cursele de automobilism
sportiv. Principal ini]iator al acestor programe
de anvergur`, preluate [i promovate de c`tre
Comisia European` (care a impus câteva
importante standarde de exigen]`!) a fost [i
este Max Mosley, pre[edintele FIA. Cea mai
spectaculoas` [i vizibil` "consecin]`" a fost
faptul c` de mul]i ani nu s-a mai înregistrat
nici o victim` în cursele auto, mai ales în
Formula 1, unde prima competi]ie
automobilistic` a lumii era îndoliat` în fiecare
sezon competi]ional. În acela[i timp, m`surile
de securitate rutier` [i îmbun`t`]irea
siguran]ei traficului, luate de ]`rile membre au
condus la descre[terea semnificativ` a
num`rului victimelor înregistrate în
Comunitatea European`.
Se apreciaz` îns` c` cel
mai mult a contribuit la aceste
rezultate, în general pozitive,
implicarea produc`torilor de
automobile, sensibiliza]i astfel,
sub presiunea opiniei publice,
pentru a spori cheltuielile
privind cercet`rile ce vizeaz`
siguran]a pasagerilor în caz
de accident. S-a declan[at
astfel o adev`rat` "întrecere"
între constructori, de a fabrica
[i livra pie]ei mai ales modele
care au ob]inut cinci stele la
testele EuroNCAP
EuroNCAP. Iar
faptul c` Renault se poate
l`uda cu unsprezece modele
care au ob]inut acest
standard maxim de
securitate, se
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datoreaz` poate [i Centrului
de Cercet`ri Tehnice de la
Lardy, unde Renault a
sacrificat de la înfiin]are, în
cadrul celor mai diverse
crash-teste, peste 500 de
automobile noi-nou]e [i circa
1.500 de manechine, pentru a
g`si noi posibilit`]i de sporire
a nivelului de siguran]` pentru
[ofer [i pasageri.
În toat` lumea, \n 20 de
ani, produc`torii de automobile
au distrus, cu prilejul acestor
experien]e de securitate,
peste 1000 de automobile,
alese aleatoriu de pe banda de
montaj, [i circa 3.000 de
manechine. Vom men]iona c`
toate costurile de
confec]ionare a unui
manechin, cu toat` tehnologia
îmcorporat`, care simuleaz`
corpul uman, se ridic` uneori
la aproape un sfert din
pre]ul automobilului!
Astfel vom în]elege c`
într-adev`r, crashtestele sunt
experimente
ultranecesare,
indiferent

de pre], rezultatele acestor
analize care sunt efectuate
dup` impact fiind trimise nu
doar la EuroNCAP [i
constructorului, dar [i f`cute
publice, înso]ite de "dovezile"
concrete ale testului efectuat.
Cum se [tie, de zece ani
se efectueaz` teste crash,
supravegheate direct de c`tre
EuroNCAP
EuroNCAP, organism
interna]ional specializat în
domeniul test`rii [i studierii
consecin]elor accidentelor
rutiere. Crash-testele sunt
efectuate în Germania, lâng`
Munchen, unde ADAC [i FIA
au dezvoltat cel mai
modern centru tehnologic
dotat cu instala]ii dintre
cele mai moderne
moderne, care se
îmbun`t`]esc [i se reînnoiesc
anual. Esen]a acestor
programe, concepute sub
autoritatea FIA de c`tre
speciali[tii principalelor
autocluburi na]ionale din UE, la
care particip` [i observatori
din partea produc`torilor, o
constituie simularea posibilelor
accidente frontale [i laterale.
Experimentele sunt efectuate
în laboratoare sofisticate, în
cadrul cunoscutelor sesiuni de
teste crash, urmate de relu`ri
video, fotografii, m`sur`tori,
calcule, analize [i studii etc.,
pentru formularea unor
concluzii cât mai exacte.
Aceste încerc`ri au
devenit obligatorii pentru
fiecare nou model [i constituie
de-acum unul din principalele
criterii de care ]ine seama [i
cump`r`torul, înainte de a-[i
achizi]iona un automobil.
Se începe cu simularea
accidentului frontal
frontal, în care
automobilul este "dirijat" s`
ruleze cu 64 km/h c`tre o
barier` deformabil`, în care intr`

în coliziune cu 40 % din partea
sa frontal`, situat` în dreptul
[oferului. (În ciuda prejudec`]ilor,
partea [oferului este punctul de
"comand`" studiat, dar [i zona
cea mai vulnerabil`, în condi]ii
reale). Dup` impact sunt
evaluate zonele cele mai
afectate, începând cu portiera
[oferului, pentru a se vedea cât
de repede se poate deschide în
caz de prim ajutor, dup` care
urmeaz` studierea, centimetru
cu centimetru, a gradului de
afectare suferit de restul
caroseriei.
Urmeaz` cercetarea celor
dou` manechine de pe
scaunele din fa]`, începând cu
zona capului, apoi a toracelui,
a abdomenului [i a gambelor.
Gradul de izbire [i
consecin]ele accidentului sunt
eviden]iate cu ajutorul
culorilor, de-acum clasice:
ro[u (risc foarte mare);
maro (risc mare);
portocaliu (risc mediu);
galben (risc sc`zut); verde
(risc foarte sc`zut). Se
continu` apoi cu studierea
atent` a manechinelor de pe
scaunele din spate, care pot
simula, pe rând, copii
începând de la 3 ani, sau
persoane adulte.
La fel de meticulos sunt
simulate [i studiate consecin]ele
unui impact lateral
lateral, realizat la
o vitez` de 55 km/h, folosinduse acelea[i culori, dar alte
manechine [i, evident, alt
automobil. Acelea[i sunt doar
cele [ase camere video, care
filmeaz` totul sub lumina a circa
300 de reflectoare, ce se aprind
simultan în momentul impactului.
La cei peste zece ani de la
punerea în practic` a
testelor EuroNCAP [i
publicarea oficial` a

FIA {I SECURITATEA RUTIERQ
rezultatelor acestora,
simularea accidentelor de
circula]ie în condi]ii de
laborator pentru marea
majoritate a modelelor
introduse în circula]ie a
eviden]iat faptul c`
produc`torii au fost ajuta]i
[i obliga]i s` proiecteze [i
s` realizeze automobile
mult mai sigure
sigure. De la un an
la altul, de la un model la altul,
s-a pus accentul nu doar pe
îmbun`t`]irea sistemelor de
frânare [i a eficien]ei
acestora, dar [i pe
promovarea unor instala]ii
electronice de sporire a
stabilit`]ii autovehiculelor, în
func]ie de starea carosabilului,
în paralel cu introducerea
obligatorie a airbag-urilor
laterale [i frontale,
îmbun`t`]irea [i flexibilizarea
rezisten]ei habitaclului,
protejarea pietonului, etc.

În Germania
Germania, de
exemplu, în urm` cu un sfert
de veac, decedau pe [osele,
în accidente rutiere, circa
20.000 de persoane; în 1991,
num`rul acestora sc`zuse la
11.300, iar în 2001, doar la
7.500. În prezent, s-a coborât
sub pragul de 6.000 deceda]i
în accidente rutiere, [i asta la
un parc auto de peste 50 de
milioane autovehicule.
În general, aceast` scar`
descresc`toare a num`rului
victimelor, consecin]` a
accidentelor rutiere, este
întâlnit` în majoritatea ]`rilor din
Vestul UE, unde se fac
deopotriv` eforturi pentru
îmbun`t`]irea infrastructurii
[i a condi]iilor specifice de
circula]ie
circula]ie, care s` conduc` la
evitarea, pe cât posibil, a
accidentelor [i la un num`r cât
mai redus de victime în traficul
rutier.

O compara]ie cu România
este greu de f`cut, [i ar fi net
dezavantajoas` tocmai din
cauza diferen]elor evidente a
condi]iilor rutiere existente [i a
parcului auto învechit. Înnoirea
acestuia [i renun]area treptat`

la autovehiculele dep`[ite din
punct de vedere tehnic este,
îns`, la noi înc` una din cauze
ce se adaug`... la coexisten]a
unei infrastructuri vechi [i total
dep`[ite fa]` de valorile de
trafic. Dar asta este o alt`
discu]ie...

REVOLU}IE |N ACORDAREA
STELELOR

Constatând c` vechiul sistem EuroNCAP
EuroNCAP, adoptat înc`
din 1997, a devenit în prezent oarecum uzat moral, ob]inerea
celor cinci stele fiind chiar la îndemâna majorit`]ii constructorilor
auto, noile criterii de punctare a gradului de securitate auto,
propuse de EuroNCAP care vor intra în vigoare începând cu luna
februarie 2009, vor contribui la sporirea credibilit`]ii acestor teste.
A[a cum citim \n revista Auto Touring
ouring, EuroNCAP a hot`rât s`
sporeasc` exigen]a criteriilor de acordare a ratingurilor de securitate,
astfel încât tot mai pu]ine modele auto î[i vor face publicitate cu
ob]inerea celor cinci stele. {i în noul sistem de punctare ratingurile
vor continua s` pun` accent pe securitatea pasagerilor, inclusiv a
locurilor din spate (ocupate, de regul`, de copii), dar vor lua în
considerare [i elementele de protec]ie a pietonilor, în caz de accident.
Ca [i în cazul sistemului de frânare ABS, generalizat la solicit`rile
FIA, un criteriu nou impus la testele EuroNCAP va fi gradul de
echipare cu sisteme de asisten]` electronic` de securitate (de
exemplu, ESP, ESC sau echivalent al acestora). Practic, doar un
model echipat cu ESP
ESP,, ESC
ESC, inclus în majoritatea versiunilor
comercializate va putea primi rating maxim
maxim. De[i aceast`
prevedere ar putea p`rea c` are efect retroactiv, ei bine, mai multe
modele clasificate în prezent cu rating maxim, vor fi retrogradate!
Publicarea noilor ratinguri EuroNCAP va avea loc la
începutul anului 2009
2009, în luna februarie, dat` de la care fiecare
de]in`tor de automobil va putea afla direct dac` automobilul s`u î[i

EuroNCAP vs Sandero,
direct` de dreapta!

mai p`streaz` num`rul de stele ob]inut la ultimul crash-test, sau va
fi retrogradat. Iat` o m`sur` care, suntem siguri, va conduce la
sporirea autorit`]ii EuroNCAP, organism interna]ional unanim
acceptat de constructori [i cump`r`tori [i la recredibilizarea
rezultatelor acestora în noile sesiuni de crash-test.

SANDERO LA EuroNCAP
În ultima sesiune crash-test de anul acesta a fost testat la
EuroNCAP [i modelul Dacia Sandero. Revista „Auto Touring”, editat`
de autoclubul din Austria (OAMTC), apreciaz` în num`rul s`u din
decembrie c` automobilul românesc prezint` evidente lipsuri de
siguran]`. Astfel, pasagerii din fa]` sunt pu[i în pericol la impactul
frontal, mai ales la genunchi [i în zona femural`, foarte bine fiind
protejat` doar zona capului. Din cauz` c` Dacia Sandero nu are în
dotarea de serie airbag-uri laterale, au ap`rut sarcini relativ mari
asupra manechinelor, la impactul lateral. Mult mai bine protejate au
fost cele dou` manechine-copii, a[ezate pe bancheta din spate,
datorit` dot`rii cu sistem de ancorare „isofix”.
Punctajul pentru Sandero se poate sintetiza astfel: pentru impactul
frontal [i lateral, la pasagerii din fa]` – 3 stele; pentru siguran]a
pietonilor - doar o stea, iar pentru siguran]a copiilor – 4 stele. De
men]ionat c` testul impactului cu stâlpul lateral nu s-a efectuat.
În loc de concluzii
concluzii. În cei peste zece ani de experien]e crashtest, ini]iate de EuroNCAP, se poate concluziona c` semnalarea
constant` a „punctelor slabe” privind securitatea pasagerilor, i-a
obligat pe constructori s` proiecteze habitacluri cât mai rezistente,
cu tot mai multe airbag-uri, centuri pretensionate [i multe alte elemente
de siguran]` activ` [i pasiv`, f`r` de care nu se mai poate azi
concepe, în dotarea de serie, un nou model de automobil.
Odat` cu introducerea noului sistem de acordare a punctelor
pentru fiecare grup` de elemente ale siguran]ei pasagerilor, un
calificativ de cinci stele se va ob]ine foarte greu, datorit` unei medii
superioare de punctaj pentru modelul de serie. De exemplu, f`r`
ESP în dotarea de serie nici nu se mai poate concepe cinci stele.
Ca un am`nunt, dac` toate ma[inile aflate în circula]ie în Europa ar
avea ESP, s-a calculat c` ar fi anual cu 4.000 de mor]i mai pu]in, iar
100.000 de r`ni]i n-ar mai ajunge la spital!
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ODISEEA UNOR LEGI IMPORTANTE

CODUL RUTIER...
PE NE|N}ELESUL TUTUROR
În ambian]a deosebit`, oferit` de Clubul Diplomatic
fondator,, mar]i, 16
Bucure[ti, unde ACR este membru fondator
decembrie 2008, a fost lansat volumul “Politica [i
eternizarea nihilismului”
nihilismului”,, avându-l ca autor pe ing.
Constantin Niculescu. La eveniment au participat
cunoscu]i oameni de art` [i cultur`, fo[ti [i actuali
parlamentari, scriitori, regizori, actori [i publici[ti de
la presa central` [i local`, din radio [i televiziune,
directori de filiale interjude]ene ACR [i [efi de agen]ii,
colegi de [coal` [i de facultate ai autorului, etc.
Cartea se constituie ca o interesant` fresc` a
vie]ii politice române[ti [i a impactului asupra
Societ`]ii Civile, cu accente semnificative privind
legislatura parlamentar` 2000-2004, din perspectiva
autorului care a fost atunci deputat în Parlamentul
Romaniei, precum [i a perioadei preelectorale.
Pentru cititorii revistei noastre, publicam un scurt
fragment ce se refera la mult prea îndelungata
elaborare [i legiferare a uneia dintre cele mai
importante legi cu impact major asupra unui segment
important de cet`]eni cu drept de vot din România:
Codul Circula]iei Rutiere
Rutiere..
Din p`cate, dup` o “na[tere” atât de grea, acest
important act legislativ
legislativ,, care afecteaz` peste cinci
milioane de conduc`tori auto din ]ara noastr` [i alte
milioane de turi[ti str`ini care tranziteaz` România, sa dovedit mai degrab` un avorton, care [i acum mai…
încurc` circula]ia rutier`, cu toate repara]iile
încercate ulterior prin diverse OUG-uri.
Titlul de mai sus este chiar titlul Capitolului XI al
volumului “Politica [i eternizarea nihilismului”, o
adev`rat` odisee a unui Cod Rutier pe… neîn]elesul
tuturor
tuturor,, din care reproducem relatarea adopt`rii sale
finale.
(...) " România are
ast`zi un Cod Penal [i un
Cod Civil de sorginte
arhaic`. A[a era [i Codul
Muncii, ca [i Codul
Circula]iei Rutiere. În
perioada
parlamentariatului meu
am asistat la
metamorfozarea ultimelor
dou`.
(...) Aminteam c`
România nu avea un Cod
al Circula]iei Rutiere
modern, a[a cum au
multe ]`ri din Europa. În
anul 2002, în sistemul
"heirupist" tradi]ional,
Guvernul adopta o
Ordonan]` de Urgen]`
nr
.195/12 dec.2002.
nr.195/12
Aceast` Ordonan]` nu
era propriu-zis un Cod
Rutier
Rutier,, ci doar o
reglementare a Legii
Circula]iei, adic` a
Decretului 328/1966. Dar
examinând aceast`
Ordonan]` de Urgen]`
am constatat c` nu era
cu mult superioar`
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Decretului conceput în
urm` cu peste patru
decenii de regretatul
colonel Victor Beda, cel
care a r`mas un nume de
referin]` în circula]ia
rutier` de la noi.
Existau [i
"modernisme" în a[azisul nou Cod Rutier
Rutier,,
privind introducerea
punctelor de penalizare,
dar totul era for]at, iar
unele prevederi nu s-au
aplicat decât peste patru
ani (a]i citit bine: patru
ani!), adic` dup`
promulgarea legii prin
care s-a aprobat aceast`
Ordonan]` de Urgen]`
(în anul 2006).
Dar cum au decurs
lucrurile.
La data de 20 dec.
2002, OUG nr
.195/2002 a
nr.195/2002
fost depus` [i trebuia ca
la data de 14.02.2003 s`
se sus]in` Raportul de
c`tre Comisiile din
Parlament. Raportul s-a
depus numai peste doi

ani, la 27.08.2004, timp în
.195/2002 a
nr.195/2002
care OUG nr
fost reformulat` complet
[i din ce era [i a[a
proast`, v` imagina]i cum
a fost "cârpit`". Un fost
coleg parlamentar de-al
meu, care se crede [i
ast`zi p`rinte al Codului
Rutier
Rutier,, de]in`tor al
adev`rului absolut, s-a
apucat s` o fac` "varz`",
cum se spune. Acest
coleg de]inea o func]ie de
conducerea într-o
comisie parlamentar` [i
printr-un cras abuz a
schimbat, dup` mintea lui,
aproape toate prevederile
Ordonan]ei. Mai în
deplin` cuno[tin]` de
cauz`, [i eu am depus 27
de amendamente, dup`
consultarea cu un
colectiv de specialitate al
ACR, dar nu le-am
reg`sit, pentru c`... s-au
"dizolvat" în noua
formulare.
Comisia juridic`, în
loc s` solicite, cum era

normal, s` se respecte
textul original, sau s` se
resping` în bloc
Ordonan]a, a g`sit de
cuviin]` s` lase lucrurile
a[a cum îi ajunseser`
spre analiz`.
În Camera Deputa]ilor
legea a trecut într-un
simulacru de dezbatere;
din nefericire, nu am
participat la acea [edin]`
în plen, aflându-m` într-o
deplasare extern`, dar
citind stenograma
[edin]ei, am desprins
lucruri care sun` de-a
dreptul [i chiar sunt de
tot hazul. Citez:
Pre[edintele de
[ e d i n ] ` : Cine a redactat
Raportul? Cine a finalizat, cine
a procesat Raportul? Care
Comisie?
Vicepre[edintele
Comisiei: Au lucrat
împreun`, dar au lucrat la
nivel de exper]i [i uita]i a[a,
neb`gare de seam` [i iu]eal`
de mân`, ce s` mai
discut`m...

ODISEEA UNOR LEGI IMPORTANTE
Pre[edintele de
[edin]`: Dar mai vede]i [i dvoastr` cum v` redacteaz`
Comisia Raportul!
Un deputat: Cine l-a
semnat?
Pre[edintele de
[edin]`: L-a semnat
primarul...
Acela[i deputat:
Primarul de comun`?
Pre[edintele de
[edin]`: Nu primarul de
comun`, bineîn]eles, dar a
semnat ca primarul!...
Tot în acel simulacru
de dezbatere, un
deputat, de profesie
jurist, a spus printre
altele c` "defunctul"
Decret 328/1966 era o
Lege bun` [i impusese,
la timpul respectiv
respectiv,,
rigoare [i ordine în
circula]ia rutier`. Prin
noua Lege s-au inventat
tot felul de infrac]iuni
care nu sunt corelate cu
Codul Penal, iar sistemul
punctelor de penalizare
este absolut inaplicabil.
{i inaplicabil a r`mas
acest sistem pân` în
anul 2006, când, în
sfâr[it, chinurile "facerii"
s-au terminat [i Legea a
fost promulgat`, cu toate
c` imperfec]iunile ei sunt
evidente. {i iat`, la
sfâr[itul anului 2008,

exist` voci care spun c`
trebuie din nou
modificat`.
Între timp, circula]ia
rutier` s-a amplificat
exponen]ial [i România
este complet dep`[it`,
atât din punct de vedere
al infrastructurii rutiere,
cât [i al legisla]iei
rutiere. Exist` azi un
talme[-balme[ în
circula]ia pe drumurile
publice, care, dimpotriv`,
conduce la cre[terea
accidentelor pe [osele,
soldate cu mii de mor]i [i
r`ni]i.
În loc s` avem un Cod
Rutier cu preciz`ri,
atribu]ii [i
responsabilit`]i pentru
to]i cei care folosesc sau
au o tangen]` cu
problemele rutierismului,
dimpotriv`, "beneficiem"
de o Lege doar a
Circula]iei Rutiere, dar [i
aceea cam...
"[chioap`".
{oferii, pietonii,
constructorii de
automobile, cei
r`spunz`tori de
între]inerea [i
construc]ia drumurilor
drumurilor,,
formatorii de conduc`tori
auto, Poli]ia Rutier`, întrun cuvânt to]i cei care se
ocup` de sistematizarea

acestui atât de important
domeniu economicosocial, trebuiau s` se
reg`seasc`, to]i,
nominaliza]i cu
responsabilit`]i, sarcini
[i obliga]ii, într-un Cod
Rutier modern, care s`
corespund` mileniului
trei.
Dar cine are preten]ia
c` România este o ]ar`
modern`?
La fel cu strategia din
Codul Muncii, [i aceast`
Lege a Circula]iei îi
discrimineaz` pe unii
"actori" [i ace[tia sunt
[oferii, care au doar
obliga]ii [i nu prea au nici
un drept... Sau au dreptul
de a achita amenzi
contraven]ionale pentru
multe coculpabilit`]i
"inventate" ale autorilor
Legii. Ca [i cele multe
taxe [i impozite
prev`zute, deoarece,
acesta este adev`rul, cei
aproape 6 milioane de
conduc`tori auto
constituie o real`
rezerv` de "jumulit" [i un
adev`rat izvor de bani
pentru Bugetul Statului.
Nu sunt adeptul [i nici
nu promovez
nerespectarea unor
reglement`ri normale,
trecute într-o lege bine

gândit`. Personal, detest
indisciplina]ii sau pe cei
care comit abuzuri, dar
nici nu pot accepta ideea
c` ordinea pe drumurile
publice se poate realiza
[i impune doar prin
în`sprirea m`surilor
punitive, [i nu prin
promovarea deopotriv` a
unor m`suri preventive,
cu efect educativ
Dar
educativ..
ce preten]ii s` avem
dac` la aceast` Lege,
evident nereu[it`, [i-au
adus "contribu]ia" oameni
care, de regul`, stau în
locul din dreapta al
automobilului, adic`
persoane care nu prea
se ]in de "covrig"
(volan), decît din an în
Pa[ti. Trist este c`
recent, un poli]ist cu
grad înalt vroia s` mai
instaleze [i "spioni" pe
[osea, pentru a
monitoriza automobili[tii.
La începutul acestui
capitol aminteam de
Codul Penal [i Codul
Civil. Acestea sunt vechi
[i pu]in modificate [i
poate este mai bine a[a,
deoarece încerc`rile de
modernizare a Codului
Muncii, ca [i a[a-zisului
Cod Rutier
Rutier,, au fost, cum
se vede, dou` ini]iative
e[uate complet.

9

SALONUL AUTO DE LA PARIS

UN TSUNAMI MONDIAL
# FLORIN B~RBULESCU

În plin` criz` economic`,
declan[at` în SUA, cu falimente
de r`sunet în lumea financiar`
(dar anun]ate deja [i în cea auto),
la Paris, Salonul Mondial al
Automobilului se desf`[ura parc`
pe o alt` planet`...
În cele dou` s`pt`mâni de
program dedicat publicului larg,
aproape 1,5 milioane de
vizitatori au venit s` vad`
ultimele crea]ii [i modele în
domeniu.
Exponatele cele mai
diverse, mai spectaculoase,
mai futuriste sau mai de
actualitate au avut nu o dat`
darul s` uimeasc`. Num`rul
vizitatorilor reprezint` un
record absolut nu doar
pentru Salonul parizian, ci
pentru oricare alt` manifestare
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de acest gen, desf`[urat`
pân` acum în lume.
În elegantele hale de
expozi]ie de la Porte de
Versailles, num`rul
premierelor mondiale a fost [i
el un record, aproape o sut`
de noi modele fiind lansate
public pentru prima oar`.

Dintre acestea, nu mai pu]in
de o treime au constituit
automobile care beneficiaz`
de sisteme de propulsie cu
combustibili alternativi, un
semn c` to]i constructorii erau
totu[i preocupa]i s` realizeze
motoare care s` emit` cât mai
pu]ine noxe [i s` consume cât

mai pu]in combustibil. Pentru
c` în zece ani, se pare,
Planeta va r`mâne f`r` petrol.
De asemenea, num`rul
modelelor expuse în aceast`
toamn` la Paris a trecut de
2.000, vizitatorii fiind informa]i
pe larg despre toate nout`]ile
de la Salon prin circa 2,3
milioane de bro[uri, pliante,
dvd-uri, afi[e [i aproape
15.000 de mape de pres`,
care au fost puse la dispozi]ie
pentru cei peste 13.500 de
jurnali[ti, veni]i din 92 de ]`ri
de pe toate continentele. Era
parc` ultima petrecere pe...
Titanic.
Criz` economic`?
Criz` a industriei auto? Care
criz`!...
Toat` aceast` euforie a
consumismului exagerat,
specific` ]`rilor bogate, s-a
împr`[tiat brusc, la început în
SUA, [i mai de curând în
Fran]a, în momentul când
pre[edintele Sarkozy a
anun]at c` va fi nevoit s`
deblocheze 20 de miliarde

SALONUL AUTO DE LA PARIS

ÎN INDUSTRIA AUTO
euro de la bugetul de stat,
pentru a ajuta direct
constructorii auto francezi,
amenin]a]i de o teribil`
recesiune. Între timp, Renault,
Peugeot [i Citroen au început
s` opereze concedieri pe
band` rulant`, din cauza
sc`derii bru[te a vânz`rilor,
atât acas`, cât [i la nivel
european.
Ceea ce s-a întâmplat la
Uzina Dacia-Renault din
Pite[ti, când majoritatea
salaria]ilor au fost trimi[i în
[omaj tehnic, s-a petrecut [i
în Spania
Spania, unde în patru
fabrici de produc]ie ale
Renault, de asemenea, sunt
trimi[i în [omaj tehnic aproape
10.000 de oameni. {i exemple
similare am putea oferi [i din
alte ]`ri, începând cu Italia, de
fapt peste tot unde industria
auto, în condi]iile globaliz`rii,
s-a dezvoltat tentacular, pe
fondul unei cereri aflate pân`
de curând într-o iresponsabil`
cre[tere.
Cum îns` majoritatea
achizi]iilor de automobile au
fost f`cute prin sisteme de
creditare prea lesnicioase,
inimaginabile în urm` cu zece
ani, totul se pr`bu[e[te acum
ca într-un joc de domino,
tocmai industria auto fiind
prima luat` pe nepreg`tite de
actuala criz` economic`. În

spatele marilor constructori
auto se afl` îns` drama
sutelor de întreprinderi
mici [i mijlocii
mijlocii,

produc`toare de subansamble
[i piese auto, unde se vor
petrece disponibiliz`ri
pustiitoare, pe fondul lipsei

generalizate a locurilor de
munc`.
{i astfel, industria auto
î[i va pl`ti în anul 2009 cu vârf
[i îndesat expansiunea, mai
degrab` nebun`, decât
spectaculoas` din ultimii ani,
atât pe continentul american,
cât [i în Europa sau Asia. Iar
crach-ul industriei auto va
înghi]i [i alte sectoare
economice, de la cele
furnizoare de materie prim`, la
cele prelucr`toare, inclusiv în
sectorul reclamei [i publicit`]ii.
Un asemenea tsunami
poate fi teribil [i pentru
România.
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PROGRAMUL RABLA O SOLU}IE?

TAXA DE POLUARE,
UN PAS
(mic) ÎNAINTE!
Aflat în vizit` la Mioveni,
pre[edintele ]`rii s-a ar`tat
interesat – [i bine a facut – de
propunerea conducerii Uzinei
Dacia de a se suspenda,
pentru [ase luni m`car, fosta
tax` de înmatriculare
(transformat` în... una de
poluare!) aplicat`
autovehiculelor noi. Ar fi o
solu]ie pentru ie[irea din criz`
a firmelor care activeaz` în
domeniul auto, a declarat, pro
domo, directorul Francois
Fourmont. Spusele francezului
au devenit [i mai
"conving`toare" când dl.
Traian B`sescu s-a angajat
patriotic s` foloseasc`, în
locul Golf-ului albastru, când
merge la pia]`, un Logan
neao[ pentru a promova mai...
puternic folosirea produselor
române[ti (automobile, ro[ii,
brânz`, unt...).
Deloc intimidat, premierul
T`riceanu a ie[it repede în
mass-media, s` nu ia altul
hora înainte, anun]ând c` el
de mult a spus ce a spus
împotriva ma[inilor secondhand, importul acestora...
subminând economia
na]ional` [i, mai nou, locurile
de munc` în domeniul auto. O
fi având oare dreptate
premierul, [tiindu-i trecutul de
fost dealer Citroen [i
pre[edinte al importatorilor
auto? În parte, da...
Într-o analiz` a
Asocia]iei Constructorilor
Europeni de Automobile
afl`m, f`r` s` ne mir`m, c`
sc`derea general` a
vânz`rilor de automobile în
Europa era veche de peste
zece luni, cel pu]in din martie
pân` în septembrie 2008
înregistrându-se sc`deri
consecutive, cu o medie de
5,4 % fa]` de perioada din
anul precedent. Adev`rata
alert` s-a produs în luna
octombrie, când, practic, a
explodat [i în Europa criza
economic`, procentul
devenind alarmant: 14,5% !
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Atâta doar c` în aceea[i
perioad`, uzina pite[tean` nu
a cunoscut deloc sc`deri de
vânzare pe pia]a româneasc`
[i nici la export, num`rul
înmatricul`rilor de ma[ini noi
fiind, pe zece luni din 2008, cu
2,5% mai mari decât în
perioada similar` a anului
trecut.
Adev`rat, în luna
octombrie
octombrie, ca peste tot în
Europa, a fost [i la noi o
sc`dere (de numai 3,3%), dar
România continu` s` r`mân`
cea de-a doua pia]` ca
m`rime dup` Polonia, unde
înmatricul`rile au crescut cu
9% la zece luni, spre
deosebire de toate ]`rile
vestice, unde pia]a s-a
contractat, situa]ie
determinat` de criza mondial`
economic` [i financiar`, care
a ajuns [i pe vechiul continent.
Tiribomba lansat` de premier,
ca [i de dl.Walmar,
pre[edintele APIA, c` importul
de automobile second-hand ar
fura pâinea de la gura
românilor din industria auto, ni
se pare cel pu]in o exagerare,
în condi]iile când Dacia Logan
s-a dovedit a fi cea mai reu[it`
"afacere" din ultimii ani a
Consor]iului Renault, inclusiv
la export.
Sigur c` era foarte bine ca
importul ma[inilor rulate
s` fie controlat cu mai mult`
rigoare, începând cu o
legisla]ie coerent`, care s` nu
bat` câmpii, [i continuând cu
înt`rirea responsabilit`]ii [i
controlului la principalul
generator de nereguli:
Registrul Auto Român. Aici
este înc` o poart` "larg`", pe
unde se strecoar`, f`r` mari
probleme, autovehicule vechi,
cu un grad ridicat de poluare,
favorizate de stupida tax` de
poluare, aplicat` maximal
pentru autovehiculele noi,
care, chipurile, vor... polua ani
mul]i dup` ce au fost
achizi]ionate. Un fel de tax` pe
poluare în viitor, acceptându-

Ce nu face omul
pentru o prim` de casare
de 1000 euro...

se în schimb automobile
second-hand, mari poluatoare!
Trecerea, pe aceste
criterii, de la taxa de prim`
înmatriculare la rebotezata
tax` de poluare a dus la o
cre[tere f`r` precedent a
pie]ei autovehiculelor rulate, în
11 luni ale anului 2008 fiind
înmatriculate în România
peste 225.000 de ma[ini
second-hand, dintre care
numai în lunile octombrie [i
noiembrie, aproape 60.000! La
un pre] mediu de circa 4.000
de euro/automobil, aceasta
înseamn` c` românii au
"l`sat" în Europa, în schimbul
vechiturilor importate,
aproximativ 250 milioane de
euro !
Pe vremea când România
nu era înc` membr` a UE,
exista o prevedere legal` mult
mai judicioas`, care interzicea
importul automobilelor mai
vechi de opt ani [i care nu se
încadrau într-o limit` minim`
antipoluare de cel pu]in Euro
3. Ori, conform noii legisla]ii a
Guvernului T`riceanu, au fost
acceptate de c`tre RAR [i
autovehicule Euro 1 sau chiar
non Euro! Se apreciaz` de
c`tre speciali[tii de la A.C.E.A.
c` în fiecare an au plecat
astfel spre ]`rile Europei

R`s`ritene circa un milion
second-hand,
de ma[ini second-hand
de care altfel nu avea cum s`
se scape cet`]eanul Europei
Occidentale. S` mai preciz`m
c` pentru scoaterea din
circula]ie [i reciclarea unui
automobil vechi, în ]`rile
Europei Occidentale se
cheltuie minimum 250-300 de
euro, cheltuieli transferate
astfel indirect tot în ]`rile
s`race ale Europei
R`s`ritene.
Iat` subtextul falsei
discrimin`ri concuren]ionale,
clamat` la Bucure[ti de c`tre
un comisar european,
conform c`reia automobilele
second-hand nu pot fi
"dezavantajate" astfel fa]` de
cele noi. Al`turat prezent`m,
îns`, ce taxe severe
antipoluare au adoptat
majoritatea ]`rilor din Vestul
Uniunii Europene împotriva
automobilelor aflate în
circula]ie acolo. Abia acum
Guvernul T`riceanu s-a putut
inspira dup` modelul european
cel mai exigent, unde
impozitul anual antipoluare
poate ajunge, la unele
automobile, chiar la 3.600 de
euro?
Mai bine mai tarziu ,decat
niciodata...

MEMBRII ACR
SEMNALEAZQ
PROGRAMUL
RABLA
O SOLU}IE?

RO., CIMITIR
DE MA{INI AL UE?

Ce zice]i?
Are exact
7 locuri
[i vopseaua
este...Alb`
ca z`pada!

# RADU DRAGO{
Un astfel de titlu poate
stârni nu doar nedumeriri, dar
[i indignare. Cum, tocmai la
noi a[a ceva, care producem
automobile competitive pe
pia]a european`? Adev`rat,
chiar [i în luna noiembrie a.c.,
vânz`rile Dacia, în
Fran]a, au crescut cu
13,9%, ajungând la 3.845 de
unit`]i, dintre care mai bine de
jum`tate îl constituie noul
model Sandero. Bref, de la
începutul exportului de
Dacia... la Renault acas`,
automobilul produs la Uzina de
lâng` Pite[ti, a trecut la
vânzare de 100.000 de
unit`]i
unit`]i, iar în Germania,
numai anul acesta au fost
vândute peste 25.000 de
exemplare!
Reversul medaliei: tot de
la începutul anului 2008,
num`rul ma[inilor
second-hand intrate în ]ar`
s-a dublat fa]` de perioada
similar` a anului trecut,
dep`[ind 225.000 de
exemplare! Aceast` avalan[`
de noi rable auto
achizi]ionate din Europa s-a
accelerat îndeosebi dup` 1
iulie, de când premierul
T`riceanu [i ministrul s`u de
Finan]e s-au tot jucat de-a
"uite taxa, nu e taxa", pân` la
urm` acceptându-se limite dea dreptul simbolice pentru tot
felul de "gunoaie" auto,
"împinse" la înmatriculare, din
Vest c`tre ]`rile Estului. Iar
România s-a dovedit cel mai
mare "aspirator" de asemenea

rable, pentru care un
contribuabil german era obligat
s` pl`teasc` acas` la el un
"impozit de poluare" cam de 56 ori mai mare decât taxele de
acceptare în Ro. ale
finan]istului Vosganian.
Dac` pân` [i oamenii
RAR
RAR-ului, aceast` adev`rat`
"zon` liber`" de control, au
ajuns s`-[i pun` mâinile în
cap, trebuie s` ne închipuim
cam care a fost "calitatea"
acestor... achizi]ii auto la a nu
[tiu câta mân`, cu care s-a
pricopsit România! Numai în
luna noiembrie, dup`
verificarea a peste 41.000
de ma[ini second-hand
din import, circa 10.000 de
exemplare nu erau conforme
nici m`car cu "regulile" oricum

laxe ale "exigen]elor"
Ministerului Transporturilor.
Vom sublinia c` [i în luna
octombrie, pe poarta RAR-ului

au intrat înc` 45.000 de
viitoare candidate la
"Programul Rabla", pentru
care Guvernul T`riceanu a
hot`rât ca în anul 2009 s`
acorde o prim` de casare de

1.000 de euro! Aceast` prim`,
deloc... simbolic`, nu va fi
suportat` din buzunarul
dealerilor (care beneficiaz`
astfel de aducerea de noi
clien]i!), ci de la Bugetul de
Stat, adic` din buzunarul
contribuabililor, indiferent dac`
ace[tia au fost vreodat` sau
nu proprietari de automobil.
Programul
De[i în "Programul
Rabla
Rabla" se calific` doar
automobile mai vechi de
12 ani
ani, aceast` barier` de
uzur` fizic` [i moral` nu are
corespondent [i în cerin]ele
tehnice de exigen]` ale RAR,
fiind acceptate în circula]ia
public` [i "c`z`turi" non-Euro,
care nici m`car nu au... norme

de clasificare.
Chiar [i a[a, conform
normelor Euro 1
1, pot fi
acceptate la înmatriculare
modelele noi de automobile,
fabricate dup` luna iulie 1992,
sau iulie 1993 pentru modelele
aflate deja în produc]ie la acea
dat`, iar pentru vehicule
comerciale u[oare, dup` luna
octombrie 1994. Culmea, la
RAR au fost îns` acceptate [i
autovehicule fabricate înainte
de anul 1991, dar reomologate
ulterior cu Euro 1! Nu mai
vorbim de vehicule Euro 2
2,
fabricate obligatoriu dup`
ianuarie 1996, sau ianuarie
1998, pentru vehicule
comerciale u[oare.
Prima reglementare de
restric]ionare a importului de
ma[ini second-hand s-a f`cut
înc` în perioada când ministru
al Transporturilor era
Pre[edintele de azi al
României. Atunci puteau fi
înmatriculate legal doar
autoturisme str`ine, cu minim
Euro 3 [i nu mai vechi de 8
ani! Acum au fost acceptate [i
autovehicule non-Euro
non-Euro, mai
vechi de 17 ani, de[i abia în
anul 1998 a ap`rut oficial
primul normativ Euro 3. Ca s`
nu mai vorbim de normele
Euro 4
4, ce constituie
standardul actual pentru
autoturisme [i autoutilitare sub
1305 kg, pentru modelele noi,
fabricate dup` ianuarie 2005,
sau ianuarie 2006, pentru
modelele aflate deja în
produc]ie la acea dat`.
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COZI GRELE
PENTRU ACCIDENTE U{OARE
# RADU DRAGO{
Unul din locurile unde românii, în
postur` de conduc`tori auto, pierdeau ore
în [ir pe la tradi]ionalele cozi de sorginte
balcanic`, erau [i cele de la birourile
Poli]iei Rutiere, pentru constatarea unui
accident oricât de u[or [i eliberarea
necesarei adeverin]e de repara]ii. De[i în
Bucure[ti, de exemplu, exist` în fiecare
sector câte unul [i chiar câte dou` Birouri
ale Poli]iei Rutiere de constatare a
accidentelor
accidentelor,, cu program non-stop, din
cauza lipsei evidente a agen]ilor
constatatori suficien]i, faptul genera un
ritm de superficialitate ce transformase
acest Birou, practic, într-un fel de ghi[eu
obi[nuit de eliberare a Adeverin]ei de
repara]ii [i nimic altceva .
Înc` de anul trecut s-a tot
vorbit despre posibilitatea
introducerii constat`rii
amiabile a unui accident
u[or, f`r` atât de obositoarea
trecere pe la birourile Poli]iei
Rutiere, dac` în accident nu
au fost înregistrate persoane
r`nite. Principalul impediment
era faptul c` prin poli]a RCA,
societ`]ile de asigurare
trebuiau s` achite pre]ul
repara]iei la automobilul
conduc`torului auto
"nevinovat", ridicând
probleme, mai ales avariile cu
autori necunoscu]i. Iar de la
locul accidentului, de regul`,
"fug" ori cei care erau sub
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influen]a alcoolului, ori cei
evident vinova]i, care ar urma
s` pl`teasc` [i cuvenita
amend`.
Iat` c`, în sfâr[it, Comisia
de Supraveghere a
Asigur`rilor (CSA) s-a hot`rât
s` "deblocheze" regulile
constat`rii amiabile, declarând
recent, prin vocea
pre[edintelui Comisiei,
doamna Angela Toncescu, c`
începând cu 1 iulie 2009,
de]in`torii poli]elor RCA nu vor
mai fi obliga]i s` treac` pe la
Poli]ie pentru întocmirea
actelor constatatoare în cazul
accidentelor f`r` victime
victime.
Da, în ]`rile cu civiliza]ie

autentic` în traficul rutier, a[a
se întâmpl` [i înc` de mai
mul]i ani! Din p`cate, la noi,
pân` mai de curând, aproape
20% dintre autovehiculele
aflate în circula]ie, nu
încheiaser` o poli]` de
asigurare RCA. Amenzile
ustur`toare din ultima vreme iau convins pe mul]i c`
asigurarea, dac` este
obligatorie, chiar trebuie
încheiat`....
În ceea ce prive[te
asigur`rile CASCO,
conduc`torii auto beneficiari ai
acestora vor fi scuti]i de
drumul pe la Poli]ie chiar
începând cu prima zi a
anului 2009
2009, deci 1 ianuarie!
În sfâr[it, conduc`torii
auto implica]i în avarierea
u[oar` a ma[inilor vor putea
s`-[i rezolve problemele
legate de daune prin
în]elegere reciproc` (amiabil`)
[i prin intermediul societ`]ilor
de asigurare, unde au încheiat
poli]e! Pozitiv este [i faptul c`
nu mai exist` o limit` în ceea
ce prive[te valoarea
desp`gubirilor, singura
condi]ie fiind aceea ca p`r]ile
implicate în accident, s` se
\n]eleag` dac` nu au existat
r`ni]i sau victime.
Dup` ce au c`zut de
acord
acord, fiecare conduc`tor auto
î[i completeaz` formularul
propriu de constatare ce i-a
fost înmânat odat` cu achitarea
poli]ei de asigurare obligatorie,
fiecare parte implicat`
semneaz` la rubrica
corespunz`toare [i va re]ine un

exemplar. Cu acest formular se
va prezenta [i se va adresa
apoi la societatea de asigur`ri,
unde persoana vinovat` de
producerea accidentului are
încheiat` poli]a de asigurare în
vigoare, care verific`
corectitudinea întocmirii
acesteia [i o înregistreaz` cu
avizare de daun`.
Reprezentantul
asiguratorului, avizat despre
producerea accidentului,
elibereaz` apoi celui în drept o
copie a formularului de
constatare amiabil` de
accident, pe care face
men]iunea "conform cu
originalul". Împreun` cu
formularul se înmâneaz` [i
procesul-verbal de constatare
tehnic`, necesar pentru
introducerea vehiculului în
repara]ie, dup` ob]inerea
acceptului asiguratorului la
care a fost încheiat` poli]a
RCA de c`tre cel îndrept`]it.
Important de subliniat este
faptul c` societ`]ile de
asigurare sunt împuternicite
s` constate, atunci când este
cazul, [i completarea
incorect`, cu rea inten]ie a
formularului, declarând
nulitatea documentului de
constatare amiabil`. În aceste
situa]ii (în termen de 3 zile),
societatea de asigur`ri are
obliga]ia de a anun]a Serviciul
Poli]iei Rutiere de pe raza
jude]ului unde s-a produs
accidentul de circula]ie,
comunicându-le aceast`
hot`râre [i persoanelor
asigurate implicate în
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accident. Astfel se asigur` [i o
form` de protec]ie a
asigur`torului împotriva
falselor accidente, ori a celor
regizate. De aceea este
necesar s` subliniem ap`sat
importan]a complet`rii corecte
a formularului, prin

consemnarea real` [i exact`,
fost, a
a[a cum a fost
accidentului respectiv, evitând
orice omisiune, [ters`tur`,
modificare ori ad`ugire, care
pot duce la nulitatea
formularului de constatare
amiabil` de accident.

Post scriptum
O recent` întâmplare la care am fost [i martor, [i victim`,
ne-a scos în fa]` urm`torul caz:
Un proasp`t [ofer, cu vechime de numai trei luni la volan,
care conducea cu mare vitez` pe un buleverd principal din
sectorul 4, Bucure[ti, frânând brusc, s-a r`sucit aproape 360
de grade, oprindu-se în parcarea de pe margine, unde a lovit la
rând patru automobile sta]ionate acolo. Din nenorocire,
contravenientul conducea un automobil Audi A4, recent adus
din str`in`tate, f`r` nici o form` de asigurare
asigurare. Nici acum
nu [tim dac` nu cumva era vorba de o ma[in` furat`, dat` fiind
"calitatea" uman` a celui de la volan...
De men]ionat c` timpul era bun, carosabilul uscat [i
condi]iile de trafic, normale! Surprinz`tor, i s-a aplicat doar o
amend` minim` de 1.000 de lei [i "avertisment", de[i dinamica
desf`[ur`rii accidentului [i consecin]ele materiale multiple ale
acestuia demonstreaz` c` se deplasa cu o vitez` mult
superioar` celei legale.
De[i starea euforic` a contravenientului impunea la
"vedere" [i o testare care s` eviden]ieze dac` individul era
sau nu sub influen]a b`uturilor alcoolice ori a drogurilor,
aceasta nu prea se efectueaz` la Biroul de Poli]ie Rutier`,
situat pe celebra strad` Candiano Popescu. De fapt, vreme de
aproape trei ore, nu am v`zut s` se fi f`cut acest test la nici
un conduc`tor auto, autor de accident, de[i în cel pu]in înc`

dou` cazuri, testarea se impunea vizibil!
În aceste condi]ii, de[i normele metodologice de aplicare
a OUG 195/2002 impun, în astfel de situa]ii, s` se re]in` automat
certificatul de înmatriculare sau înregistrare [i pl`cu]ele de
înmatriculare, nici aceast` prevedere nu a fost respectat` de
c`tre agentul constatator.
St`m s` ne întreb`m ce se va întâmpla, în astfel de situa]ii,
constatarea amiabil`"
amiabil` îl va exonera pe cel vinovat
când "constatarea
de prezen]a sa în fa]a unui poli]ist. Suntem gata s` pariem c`
num`rul unor astfel de "întâmpl`ri", în loc s` scad`, va cre[te!

BIOCOMBUSTIBILII, UN PERICOL?
În Brazilia, societatea
american` Amyris a pus la
punct un sistem tehnologic
revolu]ionar de fabricare a
biocombustibililor din trestie
brazilian` de zah`r. Noul
combustibil diesel are calit`]i
chiar mai bune decât cel ob]inut
din petrol. În primul rând pentru
c` este reciclabil, iar apoi
pentru c` reduce emisiile de
noxe ale combustibilului diesel
tradi]ional cu 80%.
De[i ar trebui s` ne bucur`m c`, în sfâr[it, se poate
ob]ine un combustibil nepoluant
[i regenerabil la un pre] competitiv, explozia planta]iilor de
trestie de zah`r în majoritatea
]`rilor Americii Latine a ajuns
s` înlocuiasc` terenurile agricole ce asigurau hrana oamenilor [i a animalelor. Ba chiar
latifundiari zelo[i, sus]inu]i de
firme multina]ionale, cunoscute
în special pentru producerea
plantelor modificate genetic, au
ajuns s` defri[eze ilegal mari
suprafe]e de p`duri, s` impun`
schimb`ri ale unor cursuri de
ap` pentru iriga]ii, iar lipsa
asolamentelor s` genereze
degradarea grav` a valorii
biologice a solului, la care se
adaug` dispersarea, ba chiar

dispari]ia unor vechi comunit`]i
umane. Într-un cuvânt, oamenii
s`raci, care constituie marile
comunit`]i locale au ajuns s` fie
teroriza]i de c`tre automobil,
devenit zeul r`u al civiliza]iei
moderne.
Desigur, în România sunt
multe terenuri agricole, cândva
productive, r`mase nevalorificate. A[a cum scriam [i într-un
num`r trecut al revistei noastre,
un cunoscut om de afaceri
vasluian a inaugurat prima
fabric` de biocombustibili din
România pentru care a alocat
deja o suprafa]` de circa 15.000
de hectare, pe care se cultiv`
rapi]`, soia [i floarea-soarelui.
Având în vedere schimb`rile climatice tot mai evidente de
la noi, câ]iva cunoscu]i latifundiari experimenteaz` discret
adaptarea, în sudul României,
a cultiv`rii trestiei de zah`r
braziliene, pentru extinderea
acestei culturi la nivel de câteva
sute de mii de hectare! Dac` ar
fi numai pârloag` aceste terenuri, mai treac`-mearg`. Dar
sustragerea din suprafa]a agricol` tradi]ional` a unor mari
suprafe]e de produc]ie poate
dezechilibra grav pia]a româneasc` de cereale [i mai ales

de legume. Nu cumva ne pânde[te pericolul ca din Grânarul
Europei de alt`dat`, România s`
devin`, pentru a nu-[i înfometa
popula]ia, o mare importatoare
de cereale?
Interesant este c` Parlamentul European vrea s` revizuiasc` un proiect de lege care
prevedea c` pân` în anul 2020
biocombustibilii s` aib` o pondere de 10% în carburan]ii folosi]i pentru transport.
Un amendament la propunerea Comisiei Europene,
sprijinit de trei importante grupuri
parlamentare, prevede ca 40%
din combustibilul de transport s`
provin` din hidrogen sau energie

generate de biomas`, nu neap`rat din produse agricole.
Numero[i activi[ti în domeniul
protec]iei mediului sus]in c`
biocombustibilii sunt [i pot fi
factori importan]i de cre[tere
a pre]urilor la alimente [i
contribuie îngrijor`tor la
accelerarea procesului de
defri[are a terenurilor
împ`durite.
Câteva importante organiza]ii interna]ionale ale Societ`]ii
Civile au demonstrat c` majorarea pre]urilor alimentelor la
nivel mondial cu aproape 75%
(conform unor rapoarte secrete ale B`ncii Mondiale) s-ar
datora tocmai presiunii create
de cererea de biocombustibili,
idee respins` îns` de comisarul european pentru agricultur` Mariann Fischer Boel.
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UN CLUB PENTRU TO}I

UN PRIETEN
AL ACR BRA{OV
În rela]ia cu membrii s`i
automobili[ti, se spune despre
Automobil Clubul Român c`
este "Un club pentru to]i,
un prieten pentru fiecare" .
Dar a[a cum membrii ACR,
afla]i în str`in`tate, primesc
Ajutor Rutier [i asisten]`
tehnic` sau juridic` din partea
tuturor cluburilor partenere în
cadrul FIA, [i automobili[tii
str`ini, membri ai respectivelor
cluburi, apeleaz` Centrala de
Alarm` [i Informa]ii a ACR cu
aceea[i încredere. Într-un fel,
[i pentru ei Autoclubul Român
este " un prieten pentru
fiecare", atunci când, în
postur` de automobili[ti, se
afl` într-un necaz, sau mai pe
române[te, în pan`...
Vom repovesti în rândurile
ce urmeaz` o întâmplare, întrun fel obi[nuit` (dar nu
tocmai...), pe care ne-a relatato chiar ing.C`lin Vaida,
directorul Filialei ACR Bra[ov.
Pe scurt, în urm` cu câ]iva ani,
Filiala Bra[ov a fost sesizat`
telefonic c` în zona H`lchiuFeldioara, pe un drum lateral,
se afl`, r`mas în pan`,
automobilul unui membru al
OAMTC (Autoclubul din
Austria). S-a întâmplat îns`
exact atunci ca automobilul de
interven]ie al Filialei s` fie
plecat la o alt` solicitare.
Cum nici vremea nu era
cea mai favorabil` [i se

NON-STOP
AJUTOR RUTIER
16

apropia înserarea, directorul
Vaida s-a decis imediat: la
bordul unei alte ma[ini de
interven]ie s-a deplasat chiar el
la fa]a locului s`-i acorde
asisten]` automobilistului
austriac. Acum nu-[i mai
aminte[te exact despre ce a
fost vorba, cert este c` pentru
un inginer priceput la
automobile, rezolvarea
"problemei" tehnice nu a fost...
o problem`.
Surpriza a fost doar c` în
autoturismul depanat se afla
chiar directorul general pentru
România al cunoscutei
companii austriece Kronospan,
de]in`toare a 26 de fabrici
amplasate în 24 de ]`ri din
întreaga lume, produc`toare
de pl`ci [i elemente superioare
din lemn, utilizate pe plan
mondial în realizarea
construc]iilor publice sau
private. Obi[nuit, ca orice
automobilist european, s` se
asigure, în caz de surprize
nepl`cute, în calitatea sa de
membru al Autoclubului
Austriac, la necaz a apelat,
firesc, la Ajutor Rutier din
partea Autoclubului Român. Se
vede c` a fost mul]umit de
promptitudinea [i calitatea
interven]iei, pentru c` de atunci
a r`mas un membru apropiat al
Filialei ACR Bra[ov, [i în plus
s-a asigurat, ca membru
colectiv, de serviciile

permanente de asisten]`
rutier` pentru automobilele
fabricii (cum ar fi f`cut-o [i în
]ara sa natal`), acordate în
toat` ]ara de c`tre filialele ACR.
Atunci, probabil, Herr Muller
era în c`utarea loca]iei celei mai
potrivite pentru amplasarea
viitoarei fabrici produc`toare de
pl`ci Kronospan OSB. Acum
fabrica este deja o realitate
benefic` economiei bra[ovene,
o realizare ultramodern` în
domeniu, situat` în apropierea
municipiului de la poalele
Tâmpei, care, iat`, va asigura,
din luna aprilie 2009, într-o
prim` etap`, cel pu]in 600 de
locuri directe de munc`, pe
lâng` cele aproape 2.000
indirecte.
Pentru Filiala ACR,
produsele noii unit`]i
economice constituie [i un...
prilej de promovare a acestei
tehnologii, pl`cile Kronospan
OSB constituind o solu]ie nu
doar ecologic`, ci [i mai ieftin`
pentru orice proiect de
construc]ie. Iar unii membri
ACR obi[nuiesc s`-[i fac`
chiar case de vacan]` din
asemenea materiale.
A[a cum ne-a explicat, cu
multe detalii, d-na Oana Bodea
Bodea,

responsabil PR la Kronospan
Bra[ov, în Europa Occidental`
(Norvegia, Finlanda, Suedia)
casele de locuit din lemn sau
din pl`ci OSB sunt cele mai
numeroase, iar în multe state
din SUA frecven]a lor este
majoritar` datorit` calit`]ilor
termice excelente ale acestor
materiale ieftine [i ecologice.
Acolo, un alt avantaj este
faptul c` se monteaz` rapid (o
cas` spa]ioas`, în circa 30 de
zile), având greutate proprie
redus` [i risc seismic sc`zut.
În plus, asigur`, totodat`, o
foarte bun` izola]ie fonic` [i
termic` datorit` înglob`rii
straturilor de vat` mineral` [i
folii izolatoare, un perete tip
sandwich de 15 cm fiind
comparabil egal cu al unuia de
c`r`mit` de 50 cm!
Toate datele de mai sus,
detaliate poate prea în
am`nunt pentru o revist` cu
profil auto, le-am oferit
cititorilor no[tri pentru a
împr`[tia falsa impresie a
unora c` folosirea în fabrica]ie
a unor solu]ii formaldehidice ar
con]ine [i elemente poluante
pentru zona de la marginea
Bra[ovului. S` fim lini[ti]i, nu
este cazul!

LEGEA {I FQRQDELEGEA

UN ABUZ REVOLT~TOR
LA PRIM~RIA TULCEA

Î

n luna mai a acestui an,
Consiliul Local municipal
Tulcea a hot`rât în
[edin]` public` preluarea în
domeniul privat al localit`]ii a
unui teren de 4.400 mp, iar la
cererea îndrept`]it` [i perfect
justificat` a Asocia]iei
automobili[tilor din România, la concesionat, prin
încredin]are direct`, Filialei
jude]ene ACR Tulcea. Istoria
este îns` mai veche.
Înc` din anul 1991, terenul
de 4.400 mp, aflat în discu]ie, a
fost prev`zut în scriptele
Prim`riei ca având beneficiar
unic de investi]ie Filiala
jude]ean` ACR Tulcea
ulcea, cu
destina]ia "Sta]ia Service [i
Platform` betonat`"
betonat`".
Conform Deciziei nr.193/
10.05.1990, primarul de atunci
al municipiului hot`ra: art.1.
"Se transmite f`r` termen
[i f`r` plat` din
administrarea Prim`riei
municipiului Tulcea în
folosin]a Filialei jude]ene
Tulcea a ACR terenul
neagricol în suprafa]` de
4.400 mp (...)". Hot`rârea a
fost înregistrat` la OCOT cu
Certificat de atestare a
edific`rii construc]iei, suprafa]a
respectiv` de teren având de
atunci toate pl`]ile la zi.
Abia în Decizia sa din luna
mai a.c., Consiliul Local a ]inut
seam` de faptul c` Procesulverbal de recep]ie a punerii
în func]iune a investi]iilor ACR pe
terenul cu pricina dateaz` înc`
din decembrie 1992, iar în luna
iulie 2008 s-a încheiat, în sfâr[it,
[i Contractul de
concesiune între Consiliul
Local al municipiului Tulcea [i
Filiala ACR Tulcea.

Conform art.4 din Capitolul
3 al Contractului: "Durata
concesiunii este de zece
ani, începând cu data de
01.06.2008". Suma pe care
Prim`ria o încaseaz` anual de
la ACR pentru acest teren nu
este tocmai modic`: 57.676 lei,
iar garan]ia - aproape 150
milioane lei vechi. Din punct de
vedere legal, lucrurile sunt
foarte clare. Dar nu [i pentru
anumite grupuri de interese din
Prim`ria Tulcea.
Astfel, dup` patru luni, în
[edin]a de Consiliu Local, la
punctul 23 pe Ordinea de zi, se
propune aberant [i ilegal
"modificarea" Hot`rârii de
acordare a terenului c`tre ACR
[i, implicit, modificarea
Contractului de concesiune
(!?), pentru o motiva]ie cel
pu]in pueril`, nu doar ilegal`:
"Se propune modificarea
[i completarea Hot`rârii
Consiliului Local al
municipiului Tulcea
.136/29.05.2008 privind
nr.136/29.05.2008
nr
preluarea în domeniu
privat al municipiului a
terenului în suprafa]` de
4.727 mp [i
concesionarea prin
încredin]are direct` a
4.400 mp teren, situat în
str
.Combustibilului nr
.2"...
str.Combustibilului
nr.2"...
Dup` aceast` metod` de...
"schimbare a modific`rii", toate
Hot`rârile legal adoptate de
Consiliul Local devin...
provizorii, putând fi modificate
oricând [i oricum, la
propunerea ori la presiunea
diverselor grupule]e de
interese ce mi[un` prin
cl`direa primei autorit`]i
executive a municipiului.
Culmea abuzului, c`ruia se

încearc` a i se da un lustru de
legalitate, la punctul 31 de pe
aceea[i Ordine de zi, se
propune: "Aprobarea planului
urbanistic de detaliu
Autoservice, vopsitorie
Dupont pe 1.044 mp teren din
domeniul privat al municipiului
Tulcea." În fapt, este vorba
despre un teren ce va fi
sustras, prin tulburare de
posesiune, din suprafa]a de
4.400 mp, concesionat` legal
Filialei ACR, pentru a fi
acordat` unui "investitor" cu
pile la Prim`rie, care dore[te
s` ridice acolo, pur [i simplu,
tot un Autoservice.
Motiva]ia este, cum
spuneam [i în titlu, un abuz
grav de tulburare a posesiei,
pe care nu [i-l permiteau pe
vremuri nici m`car fo[tii primsecretari PCR din Tulcea! Cu
ce drept ni[te func]ionari
oarecare îndr`znesc s`
aprecieze ei c` ACR n-ar folosi
"pe deplin " terenul care i-a
fost concesionat? A]i mai
pomenit un amestec mai
grosolan în activitatea proprie
a unei Asocia]ii de interes
public de mare tradi]ie [i
prestigiu în România, din
partea unor persoane v`dit
interesate s` "serveasc`"
afacerile unui SRL, c`ruia i s-a
acordat ilegal chiar autoriza]ie
de construc]ie pe un teren ce
fusese deja concesionat de
c`tre Consiliul Local pe o
perioad` de zece ani?
Adic` tocmai Prim`ria,
printr-o Hot`râre "împins`"
c`tre Consiliul Local încearc`
acum, în mod grosolan [i ilicit,
s` modifice un Contract cu
clauze clare [i s` "legalizeze"
astfel promovarea unei

activit`]i concuren]iale a unui
afacerist local împotriva ACR,
o Asocia]ie de interes public
veche de 105 ani!
De fapt, în respectiva
[edin]` de Consiliu Local,
directorul Filialei ACR i-a
informat pe ale[i c` deja o
echip` de muncitori efectuase
abuziv "activit`]i de forare [i
certificare" în curtea Sta]iei de
Asisten]` Tehnic` a ACR, f`r`
nici un fel de autorizare. La
sesizarea Filialei ACR,
r`spunsul Prim`riei Tulcea
este de-a dreptul stupefiant:
"De[i suprafa]a ce v-a
fost atribuit` era de 4.400
mp (deci se vorbea... la trecut
înc` înainte de [edin]a
Consiliului Local!) a]i fololsit
[i folosi]i efectiv o
suprafa]` mult mai mic`,
de aproximativ 3745 mp.
Fa]` de aceste aspecte,
consider`m c` cererea dvoastr` nu numai c` nu
este justificat`, dar [i
suprafa]a concesionat`
este mai mare decât
suprafa]a folosit` [i
îngr`dit`, situa]ie fa]` de
care urmeaz` s`
propunem Consiliului
Local modificarea [i
completarea Hot`rârii
136/2008, în sensul
concesion`rii terenului
efectiv
efectiv,, ocupat de
service."
O astfel de adres`,
semnat` probabil de vreun
"vice" sau de cineva de pe la
Comisia Tehnic` sau de
Urbanism (evident implicat în
interesele private ale unui SRL
cu "b`ie]i de[tep]i")
dezinformeaz` jenant [i penibil
Consiliul Local, "retrogradând"
ACR din calitatea sa de
Asocia]ie de interes public, în
aceea de societate comercial`
(!?). Dar chiar [i a[a,
modificarea unei Hot`râri
definitive a C.L. [i a unui
Contract de concesiune
încheiat pe zece ani, r`mâne
tot o grosolan` înc`lcare a
legii, care catalogheaz`
aceast` fapt` drept tulburare
de posesie
posesie.
Ori asemenea "[mecherii"
nu se fac f`r` comisioane [i
interese directe, de care se
pare c` au beneficiat anumite
persoane din Prim`rie! Dar
cum Filiala ACR Tulcea are
director chiar un jurist, acesta
este hot`rât s` dovedeasc`
dreptatea Asocia]iei la toate
instan]ele din România [i dac`
e nevoie, chiar mai departe...
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EVENIMENT LITERAR

O FRESC~ ISTORIC~:

CIOCOII NOI CU BODYGUARD
Dup` aproape un secol [i
jum`tate de la apari]ia primului
roman original în literatura
român`, intitulat frapant
“Ciocoii vechi [i noi”, apare,
iat`, un nu mai pu]in celebru
roman scris de prozatorul
Dinu S`raru, cu nume la fel de
frapant: “Ciocoii noi cu
bodyguard”. Autorul acestei
capodopere reprezint` un
prozator de zile mari, care s-a
impus în literatura român` cu
romanul-trilogie „Ni[te ]`rani”,
considerat ca cea mai
îndr`znea]` fresc` despre
via]a satului, cu romanul
„Clipa”, care a [i fost
metamorfozat într-un scenariu
de film, cu volumul „Dragostea
[i Revolu]ia”, ca s` ne referim
doar la trei dintre scrierile care
i-au adus faim` [i renume
înc` înainte de 1989. Dac`
“Ciocoii vechi [i noi” au
marcat startul romanului
original în literatura român`,
putem afirma c` romanul lui
Dinu S`raru, “Ciocoii noi cu
bodyguard” reprezint` un
roman-emblem` ap`rut dup`
’89, care radiografiaz`
inegalabil societatea
româneasc` postdecembrist`,
tragedia degrad`rii unei
comunit`]i umane, prin
r`sturnarea valorilor autentice
proclamate la sfâr[it de secol
XX în România.
Roman politic prin
excelen]`, care te r`scole[te
profund [i care face istorie
mai mult decât o construc]ie
teoretic` de profil, “Ciocoii noi
cu bodyguard” ne deschide
universul postdecembrist în
toate ramifica]iile sale morale.
A fost nevoie, deci, de a treia
recent` edi]ie a acestui roman
pentru a se împlini setea
spiritual` declan[at` în rândul
cititorilor de capodopera lui
Dinu S`raru, înregistrat` ca
un seismograf în tumultul
libr`riilor. Tocmai prezen]a
mea la lansarea noii edi]ii mi-a
indus tenta]ia acestor
însemn`ri.
Prozatorul acestei
inegalabile epopei ne restituie
adev`rul, în toat` cruditatea [i
tragismul lui, despre primele
întâmpl`ri ale lui decembrie ’89
[i surprinde o pestri]` tipologie
de personaje care au populat
baricadele [i balcoanele
revolu]iei, dar mai ales a celor
care au dat buzna la r`splata
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acestei revolu]ii cu adeverin]`
de revolu]ionar. Ac]iunea
romanului se consum` mai
ales la „{arpele Ro[u”, un
restaurant ob]inut de unul din
cei care au populat câteva zile
balconul revolu]iei la fostul
sediu al tiranului [i la
balcoanele televiziunii.
Primarul Capitalei, cu pistolul
la tâmpl` [i cu ochii pe
adeverin]a de revolu]ionar, i-a
repartizat celui autointitulat
Jupânul un local undeva prin
Precupe]ii Vechi din Capital`,
locant` care a devenit spa]iul
tradi]ional de întâlnire a celor
„din linia întâi” ai balcoanelor [i
baricadelor. Jupânul, care s-a
limitat, la început, doar la
aceast` locant`, era
secondat, în toate festivit`]ile

Motivul real era, de fapt,
nesponsorizarea, la nivel, a
campaniei electorale a
Liderului.
Romanul este inundat de
contraste umane ciudate,
metamorfozate din via]a
intim`, cu o sorginte proprie
perioadei comuniste, pentru
ca, ulterior, în timpul
postdecembrist, s` se
coalizeze, cu creierul, zice-se
sp`lat, într-un destin comun
de politicieni c`]`ra]i în vârful
piramidei. Autorul romanului
surprinde adev`rul ascuns în
decorul clasei politice,
decupând tipologiile acesteia,
pendulând între viciu [i virtute,
demnitate [i dec`dere moral`.
Unii [i-au construit, prin altoiri
familiale, o aureol`

oficiale, de Didi Sfiosul, cu
voce de actor, care pe timpul
tiranului recita „Tu e[ti Mircea”.
Al]i posesori de certificate au
cump`rat la pre]uri de nimic,
de ochii lumii, str`zi întregi din
vecin`tatea lacurilor, vile în
buricul târgului, blocuri întregi,
parcuri, p`duri, p`mânturi cât
vedeai cu ochii. Unul din ace[ti
înavu]i]i în timp record a fost [i
Dandu Patricianu, un nelipsit al
sindrofiilor de la „{arpele
Ro[u”, dar [i inamic versat al
lui Coriolan Pomposu, zis
Pompi, pre[edintele partidului
aflat la putere, care a [i dispus
înc`tu[area lui, printr-o
înscenare bine me[te[ugit` ca
urmare a unui testament l`sat
de o b`trânic` pentru o vil`, pe
numele acestui Dandu
Patricianul. B`trânica
disp`ruse în chip misterios
dup` semnarea testamentului.

aristocratic`, precum Coriolan
Pomposu, iar al]ii au folosit
tacâmul baricadei [i balconului
pentru a parveni la masa
bucatelor. Omniprezentul la
“{arpele Ro[u”, Didi Sfiosul,
“din balcon”, cum se
recomanda el, comparânduse cu mai marii e[icherului
politic, afirma “noi suntem
ni[te am`râ]i pe lâng` `[tia;
ni[te copii, ni[te b`t`u[i
oarecare [i ni[te scandalagii
[i ni[te ho]i, ca s` nu zicem
chiar tâlhari oarecare, care
am adormit o jum`tate de via]`
cu capul pe mesele
cârciumilor [i am spart
capetele la mu[terii [i am
f`cut ce-am mai f`cut; golani,
zavragii, nemernici”. Printre
ciocoii noi s-au ajuns [i unii
care au fost consilieri la
r`posatu, înainte de ’89, sau
lideri la Asocia]ia Studen]ilor

Comuni[ti, sau cu alte simbrii
privilegiate.
Romanul “Ciocoii noi cu
bodyguard” se remarc` [i prin
alte interoga]ii fenomenologice,
de natur` politic` [i moral`,
care fac ca societatea
româneasc` s` se cunoasc`,
prin propria-i aur`, citind
aceast` descriere
contemporan` sie[i. Dup`
desc`tu[area lui Dandu
Patricianul, acesta a fost
gratulat, astfel, de c`tre un alt
zâmbitor din prezidii: “Oricât ai
fi matale de pezevenghi, e[ti
tot de ai no[tri, ca s` nu zic
chiar al nostru”, iar referinduse la cei care l-au arestat
spunea: „[i `[tia de la poli]ie
joac` la dou` capete … Ho]i
to]i, jupâne, to]i, jungl`, dac` [i
fotografierea unei cercet`ri se
negustore[te”. Cei de la Ziarul
BARICADA, gazetari din garda
veche, flanca]i de unele
boschetare de pres`, “umblau
cu ni[te carne]ele de
însemn`ri în care nu mai
pridideau s` scrie cu litere
mari [i f`r` virgule [i f`r`
punct [i f`r` [ir”, la comanda
altui ciocoi, Eftimie Belciug,
care trona în ierarhia politic`
gra]iilor Liderului de partid.
Romanul “Ciocoii noi cu
bodyguard” se soarbe, cu
sufletul la gur`, nel`sându-]i
lini[tea unei lecturi degajate.
Galeria pestri]` [i ciudat` a
personajelor, corup]ia dus`
pân` la absurd, intrigile
adeseori mizerabile, scot din
obscuritate o lume viciat` în
adâncurile ei. Însemnele clasei
sociale care se n`[tea, al
for]ei [i bun`st`rii acesteia
erau br`]`rile [i lan]urile de
aur, vilele cu piscin`,
limuzinele de lux, bodyguarzii,
[i alte embleme care
stratificau clasa boierilor
postdecembri[ti..
Dup` romanul “Ciocoii noi
cu bodyguard” a fost realizat
filmul “Tic`lo[ii”, în regia lui
{erban Marinescu. Cu
siguran]`, acest roman face,
la rândul lui, istorie, ca [i alte
scrieri ale marelui prozator,
inclusiv prin des`vâr[irea sa
artistic` în urm`toarele
volume, din trilogia anun]at`,
ca o carte de con[tiin]`, pe
drumul cel mare al literaturii
române contemporane.

# Dr. Ilie GABRA

ISTORIA AUTOMOBILULUI

MIRAJUL
VITEZEI MAXIME
Se poate spune c` viteza
maxim` a constituit
întotdeauna un miraj: de la
cursele de cai, pân` la cursele
de Cai Putere. Civiliza]ia
uman` a intrat în secolul XX,
printre altele, [i prin recordul
dep`[irii vitezei terestre de
100 km/h. Autorul a fost
belgianul Camille Janutzy
Janutzy,
cu ma[ina sa în form` de
trabuc, botezat` "Jamais
Contente".
La noi în ]ar`, prima
curs` de vitez` oficial
cronometrat` a fost
organizat` de c`tre
Automobil Clubul Român
Român,
în ziua de 8 noiembrie
1906
1906. Traseul a fost ales pe
[oseaua Kiseleff, cu linie de
start de la actuala Pia]` a
Victoriei. Înving`torul întrecerii
s-a ales între Leon Leonida
Leonida,
care a realizat, cu un automobil
"Gobron", de 60 CP, viteza de
97,297 km/h, dep`[indu-l cu
dou` sutimi de secund` pe
George V
alentin Bibescu
Valentin
Bibescu,
la bordul unui automobil
Mercedes, de 70 CP. Evident,
]inta amândurora era recordul
de dep`[ire, într-un concurs
oficial, a… barierei
"sonice" române[ti de 100
km/h, vitez` ob]inut` cu o zi
înainte la antrenamente de
c`tre ambii concuren]i. Dar na fost s` fie… reconfirmat` cu
prilejul primei curse de vitez`
oficial cronometrat` de c`tre
ACR, ca Autoritate Sportiv`
Na]ional`.

Magia vitezei i-a f`cut [i
pe americani s` se întreac`
cu viteza [i timpul, astfel c` în
1907 recordul mondial a
dep`[it 200 km/h. Federa]ia
Interna]ional` din care s-a
n`scut FIA a decis, în 1909,
ca recordurile de vitez` s`
constituie media dintre viteza
atins` pe aceea[i distan]` de
un kilometru (sau pe o mil`),
realizat` dus [i întors, într-o
singur` or`. Între competitorii
ce au trecut bariera celor 200
km s-au num`rat Henry Ford,
Louis Chevrolet sau Charles
Rolls.
Dar, începând cu anul
1923, adev`ratul recordman al
acestui gen de întreceri a fost
pilotul britanic Malcom
Campbell
Campbell. Pân` în 3
septembrie 1935, pilotul
englez a doborât de nou` ori
recordul mondial, ducându-l
pân` la 301,229 mile/h (484.18
km/h).
Un nou moment istoric sa produs la sfâr[itul anului
1937, când pilotul G.E.T.
Eyston a ob]inut viteza de
501,374 km/h. Dup`
aproape un deceniu,
recordul de vitez` realizat
de pilotul John Cobb era de
634,267 km/h [i a rezistat
un mai pu]in de 17 ani.
Atunci, fiul lui Malcom
Campbell, în amintirea tat`lui
s`u, a reu[it, în 1964, s`
stabileasc`, pentru o scurt`
perioad`, un nou record
terestru: 648,728 km/h.

A urmat perioada
motoarelor cu reac]ie, pilotate
de Craig Breedlove [i Art
Spirit
Arfons. Astfel, ma[ina "Spirit
of America
America", cu motor cu
reac]ie de 5700 CP, a ob]inut
847,489 km/h, dar recordul a
fost omologat de… Federa]ia de
Motociclism, pentru c`
"ar`tarea" mergea numai pe trei
ro]i. În 1965, Breedlove ridic`
recordul de vitez` la 966,961
km/h, de data asta pe patru ro]i.
În 1970, o alt`
superma[in`, botezat` Blue
Flame
Flame, a dep`[it bariera de
1.000 km/h, la volan cu pilotul
Gary Gabelich. {i a mai fost
nevoie de înc` 17 ani pân`
când Richard Noble a
construit un bolid ce a dep`[it
f`r` dubii viteza sunetului, la
volan cu pilotul Andy Green.
Toate procedurile de
omologare au fost respectate
ca la carte, viteza maxim`

atins`, înscris` în Cartea
Recordurilor, fiind de 1228 km/h.
În prezent, Andy Green
face din nou echip` cu
Richard Noble pentru a dep`[i
bariera terestr` de vitez`
a celor 1000 de mile pe or`,
ceea ce înseamn` 1,4 Mach
sau 1600 km/h. Adev`rata
aventur` a ingineriei, viitorul
vehicul va fi, practic, un avion
cu reac]ie, sub form` de
automobil: un proiectil uria[ de
12,8 m lungime [i 6400 kg.
Aceast` vitez` se sper`
s` fie atins` în anul 2011, pe o
pist` din De[ertul Nevada, cu
etape intermediare de 1300
km/h, în anul 2009, [i 1450
km/h, în anul 2010. Teoretic,
acest automobil legendar se
va deplasa cu o vitez` mai
mare decât un glon] tras dintro arm` de foc, preconizânduse atingerea vitezei maxime în
40 de secunde.
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PROTEC}IA
VICTIMELOR
STR~ZII,
OBLIGA}IE
EUROPEAN~
# D.D.RUJAN
Se împlinesc, la 30 decembrie a.c., 25 de ani de
când Consiliul Comunit`]ii Europene a reglementat,
prin Directiva a II-a (84/5/CEE), armonizarea
legisla]iei statelor membre privind asigurarea de
r`spundere civil`, rezultat` din circula]ia rutier`.
Conform acesteia, fiecare stat UE a fost îndrumat s`
creeze sau s` autorizeze un organism cu rol
reparator
reparator,, cel pu]in în limitele obliga]iei pe care o au
asigur`torii pentru daunele materiale sau corporale,
cauzate în urma unui accident de c`tre un
autovehicul neidentificat sau care nu de]inea o poli]`
de asigurare RCA. A[a s-au n`scut Fondurile de
garantare pentru victimele accidentelor de circula]ie,
ce func]ioneaz` în toate statele membre ale Spa]iului
Oarecum surprinz`tor, valoarea
desp`gubirilor totale pl`tite de c`tre FPVS
este, deocamdat`, de sub un milion lei, iar
unele articole de pres` vorbesc despre o
anumit` "discre]ie" de comunicare între
Fond [i opinia public`. Probabil cu excep]ia
celor circa 200.000 membri [i simpatizan]i
ACR, ce au un nivel de informare auto mai
ridicat, [i noi am constatat c` sunt destul
de pu]ini conduc`torii auto care [tiu despre
existen]a acestei "zâne bune", atunci când
devin victimele unui accident provocat de
un vehicul neasigurat, sau mai grav, când
autorul r`mâne necunoscut.
Acesta a fost [i pretextul primei întreb`ri
pe care i-am adresat-o d-lui Sorin
Greceanu
Greceanu, directorul general al FPVS, de
altfel un foarte bun cunosc`tor al legisla]iei
europene în domeniu.
- Nu se poate vorbi despre "discre]ie"
sau o lips` de mediatizare a activit`]ii
noastre. În primul rând, avem un site
(www.fpvs.ro) chiar foarte am`nun]it, ce
con]ine explica]ii detaliate pentru orice nivel
de interes. Tot de pe site-ul nostru se pot
desc`rca formularele de cerere pentru
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Economic European. Interesant de subliniat, în Italia
[i România acest organism se nume[te Fondul de
Protec]ie a Victimelor Str`zii. La noi, cel pu]in, acest
Fond din care fac parte, ca membri, toate firmele de
asigur`ri din România acreditate pentru eliberarea
RCA, î[i colecteaz` veniturile dintr-un anumit procent
(1,5% anul acesta), aplicat fiec`rei poli]e de asigurare
RCA, obligatorie pentru orice de]in`tor de autovehicul,
persoan` fizic` sau juridic`. Astfel s-au putut strânge,
de la înfiin]are, circa 65 milioane lei, suficient pentru
plata desp`gubirii victimelor din accidente cu
autovehicule neasigurate RCA, sau cu autori
necunoscu]i. Evident, acest fapt este deosebit de
pozitiv
pozitiv..

desp`gubiri, atât pentru persoane fizice, cât
[i juridice.
De asemenea, am editat anul acesta
un pliant con]inând toate informa]iile
Dac` sunte]i
necesare, intitulat "Dac`
implicat într-un accident rutier
... cine
rutier...
pl`te[te?
pl`te[te?". Ele sunt utile atât pentru cei
care au devenit victime ale unor accidente
de circula]ie, produse de autori necunoscu]i
sau de autovehicule neasigurate cu poli]a
RCA, cât [i pentru... posibile victime aflate
în astfel de situa]ii. Pe lâng` apari]iile în
mass-media, ne preg`tim, de asemenea,
pentru declan[area unei campanii de
informare la nivelul jude]elor, solicitând
concursul societ`]ilor de asigurare,
membre ale Fondului, dar [i al Birourilor de
Poli]ie Rutier` din ]ar`.
- Ar fi un bun prilej pentru a l`muri anumite
"necunoscute", mai ales dup` apari]ia
Ordinului pre[edintelui Comisiei de
Supraveghere a Asigur`rilor nr.113.127/
2006, care aliniaz` [i FPVS la cerin]ele
normelor europene în domeniu. În acest
context, credem c` [i societ`]ile de
asigurare, aflate în direct` leg`tur` cu
asiguratul, ar trebui s` aib` obliga]ii mai
multe în privin]a mediatiz`rii, ca [i Birourile
de Poli]ie Rutier` din fiecare ora[ sau
municipiu.
- Baza legal` a organiz`rii moderne [i a
func]ion`rii FPVS este, într-adev`r, Ordinul
pre[edintelui CSA de care a]i amintit [i mai
ales punerea în aplicare a Normelor dup`
care func]ioneaz` Fondul de Protec]ie a
Victimelor Str`zii. Prin normele emise în
aplicarea Legii, CSA reglementeaz`
atribu]iile Fondului, modalitatea de

constituire a veniturilor sale, procedurile de
plat` a desp`gubirilor [i orice alte aspecte
referitoare la activitatea acestuia. FPVS
este reglementat ca institu]ie juridic` sub
form` de asocia]ie profesional` a tuturor
asigur`torilor care au dreptul s` practice
asigurarea RCA pe teritoriul României.
Astfel, în baza normelor amintite, FPVS
acord` dou` tipuri de desp`gubiri: de daune
materiale pentru autovehiculul avariat de
c`tre o ma[in` care nu de]ine poli]` de
asigurare RCA
RCA, [i în al doilea caz, daune
pentru decese [i v`t`m`ri corporale, dac`
a fost r`nit` persoana în cauz` [i în condi]iile
când autorul este necunoscut
necunoscut. Atunci
când perioada de vindecare [i îngrijiri
medicale trece de 60 de zile, Fondul
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garanteaz` acordarea de desp`gubiri [i
pentru daunele materiale produse în
accidentul respectiv.
- Cum procedeaz` victimele
accidentelor de acest fel, atunci când,
evident, nu de]in o asigurare Casco?
- În primul rând acestea trebuie s`
completeze formularele de cerere de
desp`gubiri, care se pot desc`rca direct
de pe site-ul Fondului (www.fpvs.ro). Sunt
dou` formulare: pentru persoane fizice [i
pentru persoane juridice. La dosar se
ata[eaz` Procesul-verbal încheiat de
autorit`]ile competente sau formularul de
constatare amiabil` a accidentului [i orice
alt document justificativ, ce poate l`muri
suplimentar cauzele [i împrejur`rile
accidentului respectiv.
În caz de v`t`m`ri corporale, dac`
victima s-a aflat în concediu medical, trebuie
s` ata[eze la dosar [i dovada veniturilor
înainte de accident, ca [i a celor încasate
în perioada în care nu a putut munci.
Dosarele se depun la orice sucursal` sau
agen]ie a firmelor de asigurare, care au
dreptul s` practice pe teritoriul României
asigur`rile RCA, sau la sediul din Bucure[ti
al Fondului.
Vorbea]i la început c` Fondul este o
"zân` bun`". Pentru victime da, se poate
spune [i a[a. Dar fac precizarea c` FPVS
î[i recupereaz` desp`gubirile pl`tite de la

proprietarii autovehiculelor neasigurate,
produc`toare de daune, implicate în astfel
de accidente.
- Care este cuantumul desp`gubirilor [i
condi]iile de acordare?
- Acestea vor fi stabilite de FVPS în
strict` conformitate cu prevederile legale în
vigoare la data producerii accidentului, la
cuantumul daunei fiind aplicate, dup` caz,
francizele prev`zute de actele normative
ce reglementeaz` activitatea Fondului.
Dac` îns` persoana vinovat` de
producerea accidentului achit` ea îns`[i
desp`gubirea c`tre persoana p`gubit`, prin
în]elegere amiabil` între p`r]i, FPVS î[i
înceteaz` de îndat` interven]ia.
E bine s` se [tie de c`tre cei afla]i întro astfel de situa]ie c` toate desp`gubirile
achitate din Fond, inclusiv cheltuielile legate
de instrumentarea [i lichidarea daunelor,
precum [i dobânda legal` aferent`, vor fi
recuperate ulterior de c`tre FPVS de la
persoana responsabil` pentru repararea
prejudiciului provocat. De aceea vrem s`
subliniem c` mult mai "avantajos" pentru
persoana vinovat` de producerea
accidentului este s` se în]eleag` direct cu
persoana p`gubit`!
- Dac` accidentul s-a produs pe teritoriul
altui stat decât România, cum se
procedeaz`?
- {i în acest caz, persoana p`gubit` se

poate adresa atât FPVS, cât [i direct Biroului
Asigur`torilor de Autovehicule din România
(BAAR). Cererea de desp`gubire va fi
înso]it` obligatoriu de documentele care se
întocmesc în cazul accidentelor de
vehicule, în func]ie de prevederile legisla]iei
statului pe teritoriul c`ruia s-a produs
accidentul. Este important s` subliniem c`,
pentru a apela la Fond, din aceste
documente trebuie s` rezulte, dup` caz,
ori c` vehiculul vinovat a r`mas
neidentificat, ori c` nu era asigurat prin poli]a
RCA la data evenimentului.
În aceste cazuri, Fondul ac]ioneaz` ca
organism de compensare, pentru a
solu]iona, în condi]iile legii, cererile de
desp`gubire formulate de persoanele care
au suferit prejudicii în urma unor accidente
de autovehicule produse pe teritoriul unui
alt stat decât ]ara lor de re[edin]`.

Trofeul
“Ma[ina Anului” 2009
# FLORIN B~RBULESCU
Uniunea Ziari[tilor [i Editorilor Auto din
România a organizat, în toamna acestui
an, Edi]ia a 9-a a concursului, deja
tradi]ional, Ma[ina Anului în România.
În urma voturilor primite din partea unui
juriu na]ional reprezentând numeroase
publica]ii [i reviste de specialitate, posturi

de radio [i televiziune din România, a fost
desemnat` Ma[ina Anului pentru 2009.
Organizarea concursului din acest an s-a
desf`[urat, pentru a treia oar` consecutiv,
dup` un regulament similar cu cel european,
implementându-se sistemul de jurizare [i
punctajul folosit în Car of the Year
ear.
Conform acestui regulament, membrii
juriului au avut la dispozi]ie 25 de puncte pe

care le-au putut repartiza ma[inilor
calificate în concurs, în dou` etape. În prima
etap`,, între 05 septembrie – 21 octombrie
2008, juriul a stabilit, prin punctele acordate,
care sunt cele 11 ma[ini finaliste. În urma
voturilor exprimate [i a punctelor acordate
de reprezentan]ii presei auto, s-au calificat
în final`, în etapa a II-a a concursului, 11
automobile, [i anume: Audi A4; Mazda 6;
Honda Accord; Hyundai i-10; Renault
Symbol; Dacia Sandero; Opel Agila; Suzuki
Splash; VW Tiguan; Subaru Forester;
Mitsubishi Lancer.
În urma celui de al doilea tur de jurizare,
dintre cele 11 automobile s-a ales Ma[ina
Anului pentru 2009, câ[tig`tor fiind
declarat autoturismul Dacia Sandero.
Trofeul a fost decernat într-o ceremonie ,
desf`[urat` la Hotelul Sofitel, \n prezen]a
a numero[i invita]i, printre care oameni
politici [i de afaceri, speciali[ti în domeniul
auto [i numero[i ziari[ti din toat` ]ara.
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PASAJUL RUTIER
B~NEASA

De câ]iva ani, principala poart` rutier` de intrare în
Bucure[ti (începând cu [oseaua de la Aeroportul
Otopeni, pân` la vechiul Aeroport B`neasa), a
constituit o piatr` de încercare a nervilor
nervilor,, mai ales
pentru bucure[teni, dar [i pentru oricare automobilist
ce vine cu autoturismul în Capital`. Mai întâi s-a l`]it
drumul de la una, la dou` [i chiar la trei benzi pe
sens, s-a reparat apoi [i s-a l`]it Pasajul Otopeni,
urmat de înc` trei pasaje rutiere, ultimele dou`, la 500
m unul de altul! Acum ne-am pricopsit cu alt` moar`
de m`cinat timpul [i nervii...
Toate aceste proiecte care au înghi]it
fiecare sute de mii de dolari, au fost, în
majoritate, adjudecate de firma
portughez` Lena E Construcoes
Construcoes, un
antreprenor neserios, ce nu s-a ]inut de
cuvânt [i a dep`[it frecvent etape [i
termene de dare în folosin]`. La ce se
pricep foarte bine cei câ]iva func]ionari cu
laptop care doar reprezint` firma, este s`
"mijloceasc`", în schimb, termene foarte
scurte de garan]ie a calit`]ii lucr`rilor.
A[a se petrec lucrurile [i cu
mult trâmbi]atul Pasaj B`neasa
B`neasa, care a
creat un uria[ haos rutier ce "bate" tot ce
a reu[it, în lucrul de mântuial`, aceast`
Lena E Construcoes
Construcoes, o firm` de
apartament, cum se zice, care este
portughez` mai mult cu numele...
Pentru c` pl`tesc prost, "portughezii"
nu au reu[it s` angajeze, în majoritate,
decît o mân` de lucru pe m`sura
salariilor. Multe utilaje sunt vechi,
neperformante, închiriate tot din România,
iar necesara seriozitate [i rigoarea la
locul de munc`, ce ar fi trebuit s` o
dovedeasc` o firm` din UE cu presupuse
preten]ii, nu e decât praf în ochi.
Ce au înv`]at îns` bine portughezii
ajun[i la Bucure[ti este un model bizar de
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autolaud` dup` re]eta fostei "propagande"
a... succesurilor comuniste, realitatea
contrazicându-i flagrant, datorit` muncii
superficiale [i a lipsei controlului calit`]ii.
A[a se face c`, lucrându-se în dorul lelii,
[i termenele de dare în folosin]` se
dubleaz`, în vreme ce perioada de
garantare a lucr`rilor se... scurteaz`
propor]ional.
Construc]ia Pasajului B`neasa îi
chinuie de prin luna mai pe bucure[teni!
Presupusele etape ale lucr`rilor au fost
amânate lun` de
lun`, deoarece nu
a existat m`car
un proiect de
execu]ie bine
documentat,
ap`rând mari
"probleme" pân`
[i la cadastru!
Între timp, o
sumedenie de
lucr`ri
suplimentare
ap`rute
neprev`zut deja
au lungit cu o
jum`tate de an

termenul de dare în folosin]`, stabilit
pentru luna mai 2009! Înc` un motiv
pentru explicarea întârzierilor este
necesitatea de a se construi dou` bazine
de reten]ie a apelor pluviale [i a unor
conducte cu un diametru de 2,4 m,
despre care speciali[tii Prim`riei
Generale afirm` c` va rezolva problema
canaliz`rii din Capital` pe timp de ploaie.
S` dea Dumnezeu...
Un inginer [ef de la Compania
Na]ional` de Autostr`zi ne spunea c`
dac` constructorul a avut grij` s`-[i
stabileasc` o perioad` de garan]ie a
lucr`rilor de numai 24 de luni, [i realizarea
lucr`rii propriu-zise nu putea fi decât... tot
24 de luni!! A[a c` inaugurarea din luna
mai 2009 pare acum o glum` proast` [i
pentru anul 2010! Doar pentru
organizarea licita]iei la noile lucr`ri,
depunerea ofertelor, desemnarea
câ[tig`torilor, urmat` de contestarea
licita]iei, va duce la întârzieri de circa 5-6
luni! [i toate pe nervii [i... chiar banii
automobilistului bucure[tean! Pentru c` sau ad`ugat noi lucr`ri suplimentare,
costul realiz`rii pasajului inferior de la
B`neasa va cre[te cu peste 50% fa]` de
proiectul ini]ial!
S-au f`cut [i calcule aproximative cu
privirile la cât combustibil consum`
suplimentar bucure[tenii
bucure[tenii, târându-se
cu automobilul în cozile interminabile ce
se formeaz` din Pia]a Presei Libere pân`
la Aeroportul B`neasa. Cum respectiva
distan]`, în orele de vârf, se parcurge în
mai mult de 40 de minute, ei bine, aceasta
înseamn` peste 2.000 de tone, benzin` [i
motorin`, consumate suplimentar într-un
an! Pentru c` perioadele circula]iei
maxime aproape c` au ajuns s` se
"lege"...
Suport` oare firma Lena E
Construcoes acest atentat direct la
buzunarul automobili[tilor? Sau va da pe
din dou` aceast` nou` pagub` tot cu
Compania Na]ional` de Autostr`zi
[i Drumuri Na]ionale
Na]ionale, adic` acolo
unde se învârt fabuloase contracte , cu
comisioane de necrezut?
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LA AUTOSTR~ZI,
TOT PE LOCUL
ÎNTÂI ÎN UE !
# DAN V@LCEANU
Sub în]eleapta "negociere"
a ministrului Orban, s-au
încheiat... lucr`rile de
contractare ale unor por]iuni de
autostrad`, în zonele rutiere
cele mai aglomerate din
România. Ei bine, tronsonul
Comarnic-Bra[ov va fi
cea mai costisitoare
autostrad` din Europa
Europa,
pentru care a fost stabilit un
pre] de 57 milioane euro pe
kilometru
kilometru, adic` cel mai
scump kilometru de
autostrad` din Europa de
pân` acum. Iat`, în sfâr[it,
suntem pe locul întâi în UE!
Iar acestea sunt doar
estim`rile din proiect, pentru c`
[i Autostrada Transilvania [i-a
triplat, în patru ani, costurile
stabilite în contractul ini]ial. De
când nu mai este director
coordonator al
Departamentului Juridic, la
CNADR, dl.Alin Goga a devenit
foarte "explicit", punând
degetul pe ran`: "Este o
gol`nie impus` de
institu]iile finan]atoare,
deoarece sunt condi]ii pe
care firmele române[ti nu
le pot îndeplini" .
Cei care se pricep bine la
proiectarea acestui gen de
lucr`ri speciale de
infrastructur` apreciaz` c`
pân` [i construc]ia unui
kilometru de tunel rutier nu
poate trece de 20 milioane
euro! {i dac` ar fi fost alc`tuit`

numai din tunele [i viaducte,
costurile totale de construc]ie
ale por]iunii Comarnic-Bra[ov
nu ar trebui s` treac` de 20-22
milioane euro kilometrul. Un
exemplu în acest sens fiind
costurile totale, mult sub cifra
amintit`, ale unei autostr`zi din
Croa]ia, construit` recent întro zon` montan` mult mai
preten]ioas` decât la noi, pe
Valea Prahovei.
Dar ce po]i s` mai spui
dac` [i un sector de drum în
câmp deschis ca în palm`,

C`[uneanu-Dan Besciu
(patronul de la Golden Blitz)
au solicitat [i aproape au
ob]inut un pre] de 5 milioane
euro/km. Între surprizele
proiect`rii, ca o curiozitate,
ace[ti 43 de km vor fi probabil
cei mai "[erpui]i" de pe toate
autostr`zile construite pân`

între Bucure[ti [i Moara
Vl`siei, s-a ridicat, dup`
negocieri, la 8 milioane euro/
km pe autostrada Bucure[tiPloie[ti, iar între km.19 [i
km.62, pân` la ie[irea din
Ploie[ti, firmele triumviratului
Dorin Umbr`rescu-Costel

acum în UE. Se anticip` c` din
cauza "virajelor", viteza
maxim` pe aceste por]iuni nu
va putea trece de 100 km/h.
Pre]urile ([i a[a aberante!)
ce se vehiculeaz` în primele
faze de lucru ale execu]iei unui
kilometru de autostrad` în

P#n` se va termina centura
ocolitoare a municipiului Sibiu,
astfel de imagini vor continua s`
apar` \n presa str`in`, din fosta
Capital` Cultural` European`...

România ajung s` fie sporite
cu 2-300% din momentul
atribuirii licita]iei [i pân` la
finalizarea contractelor. Nu
[tim cum se face, dar mai
întotdeauna "speciali[tii" de la
Compania de Autostr`zi [i
Drumuri Na]ionale r`mân...
p`c`li]i cu u[urin]` de c`tre
diver[i antreprenori [i
constructori, fie ei str`ini sau
români. Superficialitatea cu
care se lucreaz` începe de la
faza de consultan]`, când, de
regul`, se execut` proiecte din
birou, practic "studiindu-se"
doar harta zonei, f`r` studii
geotehnice temeinice, la fa]a
locului. Sunt proiecte în care
nici tipul de sol peste care
urmeaz` s` se construiasc`
diverse por]iuni de autostrad`
nu este specificat, un prilej
tocmai bun pentru executant
s` cear` modificarea... în sus
a indicatorilor tehnicoeconomici, în concordan]` cu
pre]ul cerut. Ce s` ne mai
mir`m c` perioadele de
garan]ie a lucr`rilor, în general,
[i a carosabilului, în special,
sunt stabilite s` reziste cam
dou` ierni... În acest sens, cea
mai nefericit` experien]` din
România este autostrada
Bucure[ti-Pite[ti, care în ultimii
12 ani a fost "ref`cut`" sau
reabilitat`, pe diverse por]iuni,
[i de dou` ori într-un an,
devenind cea mai vestit`
pu[culi]` de comisioane. {i
cam a[a începe s` se
întrevad` [i soarta atât de
frumos botezatei Autostrada
Soarelui...
Un lucru este clar:
construc]ia de autostr`zi a
devenit cea mai sinistr` vac`
de muls a celor ce se perind`
la guvernare, dac` pe viitorul
prim-ministru nu-l va deranja
s` numim [i astfel Bugetul
]`rii.
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AUTO ECO

PLANETA PAMÂNT
SE AP~R~
DE NOXELE AUTO!
Doi geologi de la Universitatea Columbia (SUA) au studiat o
roc` eruptiv` cristalin`, întâlnit` în cantit`]i mari în Orientul Mijlociu
(Oman), dar [i în Caledonia, Noua Guinee, în unele zone de-a
lungul coastei M`rii Adriatice [i chiar în California. Roca se
nume[te peridotit [i are calitatea de a transforma dioxidul de
carbon în minerale solide. Cei doi geologi americani sus]in c`
acest proces natural poate fi supraînc`rcat de un milion de ori,
pentru a da na[tere unor minerale subterane, care s`
înmagazineze permanent pân` la 30 miliarde de tone de noxe pe
an. Acest proces tehnologic se face prin injectarea rocilor cu
ap` înc`lzit`, ce con]ine bioxid de carbon presurizat [i nu are
decât un singur... "defect": e atât de scump`, încât deocamdat`
nici ]`ri mari poluatoare precum SUA, China [i India nu se
încumet` la asemenea investi]ii.
Pe de alt` parte, pentru economisirea resurselor energetice,
în urm`torii cinci ani se anticip` modernizarea foarte rentabil` a
unor tehnologii solare, generatoare de energie, ce vor fi amplasate
în asfaltul autostr`zilor sau pe acoperi[urile orientate spre soare
a tot mai multe cl`diri. Se apreciaz` c` energia solar` va deveni
astfel o op]iune mult mai avantajoas` pentru cel pu]in dou` treimi
din locuitorii planetei P`mânt. Viitoarele panouri solare sunt de o
sut` de ori mai sub]iri decât cele prezente, având o profitabilitate
maxim`, prin folosirea lor pe fa]adele cl`dirilor [i a geamurilor de
la ferestre. În continuare, se vor dezvolta motoare de automobil
care tind spre nivele minime de poluare, sco]ând automobilul de
pe lista "acuza]ilor" la adresa siguran]ei planetei, din cauza
gazelor de e[apament.
În aceste condi]ii, speran]a de via]` a omului în viitoarele
decenii tinde spre 100 de ani [i datorit` descifr`rii "misterelor"
relevate de genomul uman. Potrivit estim`rilor, chiar peste 5-6
ani, un medic va putea s` întocmeasc` o hart` genetic` a
bolnavului, cu consemnarea riscurilor de îmboln`vire, prin
intermediul informa]iilor stocate la nivelul ADN. Contra unei taxe
de 200 de dolari, medicul poate stabili tratamente exacte [i un
stil de via]` care s` anticipeze apari]ia celor mai multe boli care
ne influen]eaz` radical longevitatea.

M

embrii Comisiei Europene inten]ioneaz` s`
reglementeze prin lege folosirea anvelopelor cu
rezisten]` la rulare redus` pe toate drumurile din
]`rile UE. Aceast` prevedere nu va con]ine "reglement`ri" asupra
dimensiunilor, ci doar asupra rezisten]ei ridicate la rulare a
anvelopelor. Acest fapt ar însemna îns` un dezastru pentru
proprietarii superma[inilor sport, ca [i a celor de lux, deoarece
toate folosesc cauciucuri cu o l`]ime mai mare de 300 mm.
Se [tie c` o rezisten]` mare la rulare implic` un efort de
propulsie mai mare, deci un consum sporit de carburant, care
duce la emisii mai mari de CO2 în atmosfer`! Conform noilor
norme, ce vor intra în vigoare cel târziu la începutul anului 2012,
rezisten]a la rulare a unui pneu va fi limitat`. Doar în urma acestei
m`suri, emisiile de CO2 vor fi reduse cu 5%, ceea ce este foarte
important, pentru c` în prezent, numai 50% din pneurile
comercializate direct sau montate pe automobilele noi se
încadreaz` în normele preconizate. Aceast` prevedere
european` va reduce treptat rezisten]a la rulare a pneurilor legale,
de la 12 kg/ton` pân` în 2012, la 10.5 kg/ton`, în anul 2014.

PNEURI ECOLOGICE,
OBLIGATORII ÎN UE !
Supercar-urile folosesc anvelope late pentru a putea transmite
la ro]i puterea dezvoltat` de motoarele inutil de puternice, iar
anul 2012 le va impune impozite serioase posesorilor de
asemenea modele. Rezisten]a la rulare este un termen folosit
pentru a descrie energia generat` de frecarea unui pneu ce
ruleaz` pe suprafa]a unui carosabil, în func]ie de presiunea din
interiorul acestuia, compozi]ia [i design-ul anvelopei, ca [i
temperatura degajat`.
Deja o serie de produc`tori de pneuri au creat anvelope cu o
rezisten]` sc`zut` la rulare, datorit` cantit`]ilor m`rite de siliciu,
compus al cauciucului ce permite o aderen]` mare a anvelopei,
mai ales în condi]ii de carosabil umed, cu o rezisten]` îmbun`t`]it`
la rulare. O reducere de 40% în rezisten]` la rulare se transform`
într-o economie de carburant de pân` la 6%, iar un set de
cauciucuri ecologice va economisi pân` la 300 euro pentru o
folosire de 40.000 kilometri. La cele câteva sute de milioane de
automobile aflate în circula]ie în lume, pentru planeta P`mânt
chiar este ceva!

Aceast` fotografie a fost f`cut`
\n mun]ii Himalaia, la 3500 m. altitudine.
C#ndva aici erau z`pezi ve[nice. |n
actualul ritm de \nc`lzire al Planetei,
v#rful Everest, care se vede \n fundal, va
putea fi “escaladat” \n pantaloni scur]i...
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CIVILIZA}IA STRQZII

DESPRE POLITE}EA
RUTIER~
# RODICA B~ICULESCU,
psiholog

U

nii dintre cititorii acestor rânduri
ar putea s` ridice din sprâncene
a mirare: cum adic` s` fii
politicos la volan? Cu pu]in efort din partea
fiec`ruia, r`spunsul nu e greu de g`sit. Mai
u[or este s`-i explici cuiva în ce const`
impolite]ea [i lipsa bunei-cuviin]e, decât s`
cau]i exemple conforme cu demnitatea
uman` [i conduita civilizat` în societate.
C`ci [i strada, nu-i a[a, face parte din
societate...
Dac` un comportament civilizat, când
conduci automobilul, î[i poate g`si r`d`cina
în nevoia de polite]e, în general, respectul
fa]` de partenerii de trafic a început s` fie
introdus ca obliga]ie în Codul rutier al mai
multor ]`ri.
În Germania, de exemplu, gesturile
ireveren]ioase fa]` de al]i participan]i la trafic
(deget mijlociu ridicat, amenin]area cu
pumnul sau degetul ar`t`tor dus repetat la
tâmpl`, scosul limbii ori te miri ce alt`

manifestare cu caracter obscen sau jignitor)
se sanc]ioneaz` cu amenzi ustur`toare,
care trec de 1.000 euro.
Mai drastic sunt sanc]ionate expresii
triviale la adresa femeilor aflate la volan,
unele "ziceri" fiind catalogate jigniri de
neiertat! Iar dac` nes`buin]a merge pân`
acolo încât, dac` asemenea manifest`ri de

atitudine antisocial` se îndreapt` împotriva
poli]i[tilor, ei bine, cuantumul amenzilor se
dubleaz` sau chiar se tripleaz`, când
m`rturia este dovedit` pe suport digital.
No]iunea de polite]e rutier` ar trebui
s` cuprind`, practic, majoritatea regulilor
de comportament în societate, izvorât` din
respectul [i aten]ia acordat` firesc celor

din jur, atât ca [ofer, cât [i ca pieton. Decât
s` sta]i încrâncenat, cu sprâncenele
împreunate de furie mocnit`, atunci când
un partener de trafic poate chiar a "gre[it"
f`r` inten]ie, încerca]i s` fi]i îng`duitor [i
chiar s` schi]a]i un zâmbet. V-a]i gândit c`
de cele mai multe ori persoana c`reia îi
zâmbi]i, poate ne va zâmbi [i ea? Psihologii
v`
vor
spune
c`
resorturile
comportamentului civilizat vin dinl`untrul
fiec`ruia, exteriorizarea acestor sentimente
"de bine" comunicând tocmai aceast` stare
uman` sau, dimpotriv`... lipsa ei.
Tot psihologii spun c`, în general, copiii
zâmbesc cam de 3-400 de ori într-o zi, pe
când un adult o face de 20 de ori mai pu]in.
S` fie adev`rat c` pe m`sur` ce omul
îmb`trâne[te, devine mai posac, mai
urâcios, mai pu]in receptiv la bucuriile unei
vie]i care este unic`? Oare nu e prea târziu
s` ne reg`sim zâmbetul abia atunci când
nepo]ii ne oblig` s` ne reamintim c` fiecare
am avut o vârst` a copil`riei?
S` ne imagin`m, atunci când ne urc`m
la volan, c` putem fi "zâmbitori" în interiorul
fiec`ruia. Starea pozitiv` "de bine", confortul
interior ne va face în mod sigur mai buni,

mai relaxa]i. Este aproape imposibil s` po]i
exprima sentimente de c`ldur` sufleteasc`,
de sinceritate sau chiar de simpl` prietenie,
în momentele tensionate, cum la fel de greu
este s` fii ostil, agresiv cu ceilal]i, atunci
când te sim]i bine în compania celor din jur.
Pân` la urm` carosabilul este tot un
spa]iu de exprimare a comportamentului social [i atunci când suntem pe
patru ro]i. Motivul pentru care mul]i dintre noi
nu exprim`m "la vedere" [i sentimente de
bucurie, de satisfac]ie, chiar de fericire, se
datoreaz` obiceiului p`gubitor de a ne
ascunde adev`ratele sentimente, frica de a
ne etala gândurile. Iat` de ce trebuie s` facem
efortul pentru a ne st`pâni cu cea mai mare
aten]ie acele porniri împotriva firii ce ar putea
deveni vulgare, ba chiar amendabile. Iar dac`
ne e greu s-o facem singuri, nu-i nici o ru[ine
s` cerem ajutorul unui psiholog.
De cele mai multe ori, conduc`torii auto,
când nu se afl` la volan, nu se mai "gr`besc"
cu ardoarea [i acribia pe care o manifest`
atunci când, sub pedala de accelera]ie, au
"în subordine" câteva zeci sau chiar peste o
sut` de cai putere. Mul]i nu [tiu c`
manifest`rile de agresivitate la volan sunt
îndeob[te specifice caracterelor slabe ori
instabile, oamenilor complexa]i, ce asimileaz`
for]a motorului de sub capot` ca pe un
transfer propriu de putere, ce nu au cum s`l aib` în via]a real`. Abia când se dau jos din
ma[in` realizeaz` (dar nu to]i...) c` sunt [i
ei oameni ca... to]i ceilal]i pietoni [i atunci
necesara decen]` a comport`rii îi îndeamn`
spre manifest`ri mai agreabile, ce intr` în
firescul vie]ii de fiecare zi.
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|NCQ UN PUNCT DE VEDERE

PIA}A AUTO ROMÂNEASC~ SE STABILIZEAZ~?
Pia]a auto din România se va schimba sim]itor în
anul 2009. Sunt anticip`ri remarcate de to]i cei care
analizeaz` priorit`]ile [i tendin]ele în acest important
domeniu. În primul rând, intrarea pe pia]a româneasc`
a automobilelor Ford, produse la Craiova, va reduce
mai ales importul de ma[ini str`ine, apreciindu-se o
restrângere a acestora cu circa 20%. Cre[terea
op]iunii românilor pentru automobilele de produc]ie
intern` va duce indirect [i la o anumit` stabilizare a
cererii [i implicit un echilibru mai riguros al ofertei, la
noi, s` sper`m, efectele crizei mondiale resim]indu-se
mai pu]in violent.
Despre tendin]ele pie]ei române[ti de automobile
în anul care vine, am purtat o discu]ie cu ing. IONIC~
BERBECEL, directorul Filialei Interjude]ene
Gorj-Mehedin]i
Gorj-Mehedin]i, pasionat automobilist, licen]iat al
Facult`]ii de Autovehicule Rutiere din Bucure[ti.
- Având în vedere tendin]ele
mondiale de restructurare
economic` [i financiar` din
ultimul trimestru al anului 2008,
care a tulburat serios, inclusiv
industria de automobile, cum
vede]i repercutarea acestor
efecte în anul care vine?
- Conform analizelor [i
comentariilor din presa de specialitate, se anticip` c` actuala
criz` economic` mondial` va
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genera o serie de importante
modific`ri de atitudine ale
cump`r`torilor, indiferent de
]ar`, dar [i schimb`ri de op]iune
managerial` în filosofia produc`torilor de automobile. Cred c`
se va accentua cererea pentru
automobilele din clasele mici [i
mijlocii, cu cilindree mai mic` [i
consum mai redus de combustibil, accentuându-se aceast`
orientare spre a[a-zisele ma[ini

low-cost, care s` nu dep`[easc` 10.000 de euro. Vor fi
tot mai pu]ini cump`r`torii care
s` opteze spre clasa SUV,
sc`zând interesul [i spre ma[inile de înalt` gam`, cu echipamente scumpe [i consum
ridicat. Implicit aceast` nou`
orientare a cererii, va modifica
în mod corespunz`tor [i oferta.
S` nu uit`m c` importante
companii auto (inclusiv Ford [i
Renault) au închis unele fabrici,
apreciindu-se o disponibilizare
a num`rului de lucr`tori din
industria auto la cel pu]in 4050.000.
- În aceste condi]ii se va mai
gr`bi Ford s` dea drumul la
produc]ia de automobile, în anul
2009, la Uzina din Craiova?
- Cu atât mai mult se va
gr`bi, având în vedere c` fa]`
de anumite ]`ri din UE (de
exemplu, în Germania, unde
Ford este un produc`tor important), mâna de lucru în România
este de zece ori mai ieftin`, iar
din punct de vedere al calit`]ii
profesionale a acesteia, suntem
evident, cu mult mai aproape.
În mod corespunz`tor se va
dezvolta, sau oricum nu va
stagna, produc]ia de subansamble [i componente auto. Pe
de o parte, deja Ford [i-a c`utat
[i î[i caut` în continuare
furnizori pe pia]a româneasc`,
iar pe de alt` parte, Uzina Dacia
î[i va men]ine o cot` de cel pu]in
25% din vânz`rile pe pia]a
româneasc`. S` nu uit`m c`
aceea[i industrie de componente [i subansamble trebuie s`
produc` [i pentru pia]a comercial`, atât intern`, cât [i interna]ional` a pieselor de schimb, ca
[i pentru unii produc`tori auto
din Uniunea European`, tocmai
pentru nivelul redus al costurilor

cu for]a de munc`, la un feed
back calitativ, profesional
apropiat.
- Termenul de low-cost,
împrumutat din turismul [i
cursele aviatice interna]ionale a
intrat recent în limbajul produc`torilor auto, ca [i al comer]ului
cu ma[ini. L-am putea detalia?
- No]iunea de automobile
low-cost se refer` în primul rând
la gamele modelelor auto cu un
pre] mai mic de 10.000 euro/
exemplar, tendin]` sesizat` insistent, atât pe pie]ele emergente, dar [i în ]`rile UE. Prognozele
pentru viitorii 2-3 ani aproximeaz` c` num`rul automobilelor construite în Europa, ce se
încadreaz` în aceast` categorie
de pre], va trece cu mult de 1516 milioane exemplare. Corespunz`tor se va dezvolta deci [i
industria auto pe orizontal`,
chiar dac` costul for]ei de munc`
în aceast` perioad` se va dubla.
Dar [i în aceste condi]ii, va fi de
10 ori mai mic` decât în Anglia,
Fran]a, Germania [i chiar de
cinci ori mai ieftin` decât în
Cehia! Iar tendin]a de cump`rare a automobilelor low-cost
se va men]ine cât` vreme condi]iile de creditare [i leasing se
afl` într-o schimbare radical`,
iar pre]ul petrolului a coborât
doar conjunctural. Exigen]ele
calitative se vor men]ine îns` în
privin]a gradului de poluare,
Comisia European` impunând
reduceri severe ale noxelor, în
toate ]`rile UE. Evident c` în fa]a
acestor realit`]i, gama ofertelor
[i serviciilor pe care ACR le asigur` membrilor s`i se va adapta
corespunz`tor, mizândi-se în
continuare pe oportunitate, calitate, promptitudine [i reac]ii
rapide la orice solicitare.
(D.D.R.)

REALITATE AUTO {I FIC}IUNE

FURNICILE,
MAI INTELIGENTE
DECÂT OAMENII?
# CLAUDIU VADIM
Ne-am obi[nuit deja cu
ideea c` sunt pu]ine
perspective în viitorul apropiat
ca [i Bucure[tiul s` poat`
beneficia de investi]ii practice
de optimizare inteligent` a
traficului [i eliminarea
circula]iei infernale, mai ales în
orele de vârf. Ei bine, un grup
de cercet`tori germani din
ora[ul Dresda, a realizat un
studiu comparativ între
comportamentul
conduc`torilor auto în
ambuteiaje [i capacitatea
furnicilor de a evita
"accidentele", prin crearea
de... mu[uroaie neorganizate.
Ace[tia au construit o
ferma de furnici uria[`,
realizând practic un ora[
în miniatur`, cu toate
"ingredientele" rutiere
existente în via]a real`.
Folosind un soft
"de[tept", au studiat
comportarea furnicilor în
habitatul artificial nou
creat. Cea mai interesant`
parte a acestui studiu a fost
omportamentului
dedicat` comportamentului

furnicilor într-un labirint de
"str`du]e", traversat de dou`
culoare, cu rol de "autostr`zi",
una mai larg` [i mai lung`, [i
una mai "înghesuit`", la cap`tul
c`rora s-au a[ezat, drept
momeal`, mai multe picaturi de
sirop din zahar.
Prima constatare a
experimentului a fost
faptul c` pe culoarul mai
îngust [i mai scurt în
drumul spre hran`,
aglomera]ia a crescut
foarte mult, îns` nu s-a
produs în nici un moment
un blocaj în "trafic". {i
asta pentru ca furnicile
care se întorceau de la
siropul pus drept
momeal` le redirec]ionau
pe celelalte s` se
îndrepte acolo pe rute
ocolitoare, folosind [i
"str`du]ele" de leg`tur`,
în conditiile când
activitatea se defa[ura cu
fervoare pe ambele
"autostrazi".
Practic, nu a fost l`sat`
nici o portiune de "autostrad`"

neutilizat`, desi deplasarea
spre hran` era continu`,
defasur`[urat` în ambele
sensuri. Treptat, experimentul
a fost continuat prin ridicarea
gradului de complexitate al
re]elei de "drumuri" de leg`tur`
între "bulevarde", furnicile
reu[ind [i în aceste noi condi]ii
ap`rute nea[teptat, s`
"devieze" inteligent… traficul,
în a[a fel încât blocajele erau
eliminate.
Furnicile care
reveneau de la hran` le
redirectionau pe cele
care se întorceau spre
momeal` pe o nou` rut`,
cea mai optim`. Chiar
daca aceasta era mai
lunga, furnicile reuseau
sa ajunga rapid [i
eficient, la pic`turile de
sirop atât de atr`g`toare.
Acest studiu care a v`zut
lumina tiparului în cunoscuta
publica]ie New Scientist
Scientist, a
concluzionat c` evitarea
blocajelor în imensul "trafic"
specific deplas`rii furnicilor se
datora faptului c` furnicile
aveau mai mult ca sigur
avantajul de a folosi un sistem
de intercomunicare, pe cât de
practic, pe atât de "inteligent".
Colectivul de cercet`tori
germani din Dresda nu a
reu[it decât s` observe
[i s` analizeze… în
general "mecanismele"
acestui sistem
extraordinar de deplasare
superorganizat` a unui
mare num`r de furnici

într-un spa]iu redus [i în
condi]ii de stress al
deplas`rii cât mai rapide
spre hrana-momeal`.
Din p`cate, înc` nu sa putut p`trunde în
intimitatea de comportament
în deplasare a grupurilor mari..
Solu]ia, îns`, dup` care
[i oamenii ar putea
rela]iona la fel în
momente de stress ale
existen]ei [i încercarea
de a fi pus` în aplicare
în via]a de zi cu zi în
traficul urban, r`mâne o
utopie. În primul rând
pentru c`, în condi]iile
experimentului, ]inta spre
hran` a furnicilor era
unic`, doar drumurile
spre ea se optimizau. Ori,
în cazul oamenilor
oamenilor,,
"]intele" [i direc]iile de
deplasare sunt extrem de
diverse, ca si
motivatiile…
Între alte propuneri ,
s-a avansat ideea unui
uria[ sistem
computerizat, montat pe
fiecare autoturism, cu
rela]ionare direct` între
fiecare unitate mobil`,
care s` comande ( cui?)
itinerarul optim. Un astfel
de "sistem" se afl` in studiu
atât în Germania, cât [i în
Japonia, unde colective de
cercet`tori cu specializ`ri de
nivel mondial vor putea
descifra [i propune o cale spre
acest tip sui-generis de
abordare a traficului rutier.
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AUTOMOBILISM SPORTIV

ACR DOLJ
A ÎNCHEIAT
SEZONUL
COMPETI}IONAL
# C. HORJAN
Ca în fiecare an, sezonul
competi]ional din jude]ul Dolj sa încheiat cu tradi]ionala
Curs` de Vitez` pe Traseu
Montan, organizat` de c`tre
ACR Dolj pe serpentinele de la
Bucov`]. Aceste concursuri, la
care pot participa [i pilo]ii
nelicen]ia]i, se înscriu în
rândul întrecerilor organizate
pe plan local de c`tre filialele
jude]ene ACR pentru tinerii
dornici s` participe la
competi]ii desf`[urate
conform regulamentelor FIA.
{i la Craiova, pe
spectaculosul traseu al
Bucov`]ului, Cursa de VTM
din luna noiembrie a acestui
an a atras la start 25 de tineri
pilo]i craioveni, dar mai ales

numero[i iubitori ai
automobilismului sportiv, în
majoritate colegi, prieteni,
membri de familie sau
apropia]i ai concuren]ilor, care
au avut [ansa unui week-end
cu zile calde [i însorite, ce a
oferit o ambian]` deosebit`
pentru aceast` manifestare.
Din acest punct de
vedere, directoarea Filialei
Interjude]ene ACR Dolj-Olt, dna Eugenia Ni]`, are toate
motivele s` fie mul]umit` de
reu[ita concursului, având
al`turi reprezentan]i ai
Prim`riei locale, ai Poli]iei
Rutiere [i ai Jandarmeriei, dar
[i, obligatoriu, ai Serviciului de
Ambulan]`. Nu a fost îns`
nevoie, pentru c` nu au
existat incidente [i datorit`
cooper`rii foarte bune cu dou`

asocia]ii sportive din Craiova,
care colaboreaz` de mult timp
cu Filiala ACR Dolj-Olt.
Festivitatea de premiere a
fost onorat` de prezen]a
pre[edintelui Consiliului
Jude]ean Dolj, dl.Ion
Prioteasa, a primarului
Comunei Bucov`], dl.Vasile
Constantin, precum [i a
deputa]ilor Lia Olgu]a
Vasilescu [i Claudiu Manta.
Cursa a fost generos
reflectat` în presa local`, fiind
eviden]iat` [i în emisiunile
sportive ale posturilor de radio
[i televiziune doljene. În final,

iat` clasamentul întocmit pe
cinci categorii de cilindree.

Înving`tori : 1400 cmc
– locul 1. Irinel Cârstei;
2.Florin B`dil`; 1600 cmc –
locul 1. Gabriel Dune; 2.
Valeriu B`dil`; 3. Marilena
[arl`; 1800 cmc
cmc: locul 1.
C`t`lin Predoiu; 2. D`nu]
D`ditici; 3. Dan P`tra[cu;
2000 cmc – locul 1. Marius
Ienulescu; 2. Mihai Gheorghe;
3. Alexandru Sultan; peste
2000 cmc – locul 1. George
Nicolar; 2. Dumitru Tudor; 3.
Cosmin Caimac.

FINALA PE }AR~ A RALIURILOR
TEHNICO-APLICATIVE 2008
# DAVID SELETYE
În ultimul week-end al lunii noiembrie, sa desf`[urat la Satu Mare Finala pe ]ar`
a Raliurilor Tehnico Aplicative 2008,
organizat` de filiala ACR Satu Mare, cu
sprijinul Consiliului Jude]ean Satu Mare [i al
Prim`riei Satu Mare. {i-a adus o pre]ioas`
contribu]ie Poli]ia Rutier` local` [i nu în ultimul
rând numero[ii sponsori ai competi]iei (West
Car Skoda, Omniasig, Mobil 1, Habos Plusz,
Musikhaus Attila [i {erb`nescu srl).
Înc` de diminea]` cele 15 echipaje,
calificate în finala competi]iei, înso]ite de
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autoturisme ale ACR, au efectuat la început
un tur de onoare al municipiului Satu Mare.
Dup` prezentarea oficial` a fiec`rui echipaj,
s-a dat startul tehnic al concursului propriuzis. Evident, cele mai multe automobile
înscrise în concurs (4 echipaje) au fost din
jude]ul [i municipiul Satu Mare, dar s-au
prezentat la start [i echipe de automobili[ti
sportivi din Br`ila, Timi[oara, Baia Mare,
Cluj-Napoca, Oradea [i Bistri]a.
Proba de orientare s-a desf`[urat pe
un traseu inedit, ales de organizatori în ora[,
urmând apoi un itinerar pe un traseu
prestabilit, care a trecut prin controale orare
amplasate în Odoreu
[i Botiz, concursul de
orientare încheindu-se
în Poligonul ACR.
Partea cea mai spectaculoas` a Finalei pe
]ar` a raliurilor tehnicoaplicative s-a încheiat
cu proba de îndem#nare care s-a
desf`[urat în Pia]a
Libert`]ii din centrul
municipiului.

Clasamentele Finalei
de Raliuri Tehnico-Aplicative:
Clasament General
General:
1. Kiss Bertalan/Adina Colciar - Opel
Astra; 2. Istvan Bone/Rosalia Bone - Ford
Fiesta; 3. Melinda Barazsu/Tiberiu Kiss Daewoo Matiz.
Clasament indemanare masculin
masculin:
1. Gabriel Moisescu - Peugeot 206; 2.
Istvan Bone - Ford Fiesta; 3. Ladislau
Giurisici - Seat Ibiza.
Clasament indemanare feminin
feminin:
1. Gabriela Giurisici - Seat Ibiza; 2.
Melinda Barazsu - Daewoo Matiz; 3. Rozalia
Bone - Dacia Logan MCV.

Clasamentul General pe 2008
la Raliuri Tehnico Aplicative:
1. Gabriel Moisescu - Braila - Peugeot
206; 2. David Seletye - Satu Mare - Opel
Astra; 3. Melinda Barazsu - Baia Mare Daewoo Matiz .

AUTOMOBILISM SPORTIV

RALIUL PRIETENIEI
BRAILA-DOBRICH,
DUPA 30 DE ANI
# VALENTIN NEM}ANU

Î

n urm` cu trei decenii,
un grup de automobili[ti
inimo[i din cadrul Filialei
Jude]ene Br`ila a Automobil
Clubului Român
Român, a pus
bazele unei colabor`ri sportive
statornice [i fructuoase cu
colegii sportivi de la Filiala
jude]ean` din Dobrich a
Uniunii Automobili[tilor
Bulgari
Bulgari. Raliul Prieteniei
r`mâne, din câte [tim, singura
manifestare automobilistic` de
profil pe un traseu
transfrontalier cunoscut în
Balcani, o frumoas` întrecere
sportiv`, dar [i una de fairplay. Unii dintre ini]iatori ne-au
p`r`sit, al]ii s-au retras
treptat, odat` cu trecerea
anilor, spre alte activit`]i, dar

a edi]ii a tradi]ionalei
competi]ii.
Dep`[ind unele momente
grele ale începutului, ori
pragurile, uneori de netrecut,
ale deplas`rilor reciproce
peste hotare [i folosind drept
carburant superior tocmai
prietenia sportiv`, ast`zi
asist`m cum din mers s-a
n`scut o nou` genera]ie de
tineri pasiona]i, care continu`
tradi]ia raliurilor anterioare.
Participan]ii, români [i
bulgari, au reu[it s` termine un
concurs auto complex [i întins
pe durata a 4 zile, încheiat` cu
o frumoas` festivitate de
premiere, dup` un concurs
captivant. Complex, pentru c`
s-a concurat pe timp de noapte

Rutiere, ca [i din partea celor
dou` autocluburi na]ionale,
neînregistrându-se
evenimente nepl`cute.
Logistica concursului,
deloc u[oar`, ca [i preg`tirea
materialului de concurs,
instruirea tehnic` a
participan]ilor s-a f`cut de
c`tre un colectiv tehnic
condus de ing.Valentin
Nem]anu, arbitru interna]ional,
împreun` cu antrenorul de

automobilism Dumitru Cojan,
reprezentând asocia]ia Hobby
Autosport Br`ila [i [coala de
pilotaj sportiv Br`ila, un
parteneriat cu rezultate bune
[i cu frumoase perspective, la
care s` fie atrase mai mult
Comisiile Jude]ene de
Automobilism [i Karting din
jude]ele Gala]i, Vrancea,
Prahova, Bra[ov, etc., al`turi
de cele din Br`ila, Buz`u,
Bucure[ti [i Constan]a.

Clasament general

to]i cei ce formau loturile
reprezentative ale celor dou`
municipii [i jude]e, Br`ila [i
Dobrich, au p`strat peste ani
aceast` frumoas` tradi]ie.
Leg`turile sportive [i rela]iile
de prietenie între sportivii
automobili[ti din cele dou` ]`ri
au continuat [i în anii când nu
s-a organizat Raliul Prieteniei,
datorit` particip`rii pilo]ilor sau
a arbitrilor din cele dou` ]`ri la
Raliul Dun`rii de Jos, o alt`
manifestare sportiv`, simbol al
automobili[tilor br`ileni.
Ast`zi, nivelul acestui
raliu, între cele mai vechi din
zona balcanic`, dep`[e[te cu
mult pe cel al unui concurs
regional obi[nuit, fiind, pentru
participan]ii acestei edi]ii, un
eveniment sportiv de
referin]`, ce ne bucur` c` se
întâmpl` [i c` datorit`
acestuia suntem împreun`. {i
iat`, anul acesta s-a ajuns la
desf`[urarea celei de a XXIV-

în primele 2 probe speciale,
urmat de ploaie si asfalt umed,
adesea baltit, cum a fost la
Silistra.
În ultima diminea]` de
concurs, la Dobrich s-a
concurat îns` pe soare [i
asfalt uscat. Atât la Br`ila, cât
[i la Dobrich, au avut loc patru
probe speciale de mini-circuit
(pe asfalt [i mozaic), intregul
traseu fiind monitorizat cu nu
mai pu]in de 20 de controale
orare.
Aducem mul]umiri
administra]iilor locale,
prim`riilor [i Jandarmeriei,
Direc]iilor de Sport din cele 5
ora[e incluse în traseu (Br`ila,
Însur`]ei, Slobozia , Silistra [i
Dobrich), care, al`turi de ACR
[i UAB, au conlucrat la
organizarea [i buna
desf`[urare a cursei. Pe
întregul traseu, concuren]ii sau bucurat de asisten]a
tehnic` a echipajelor Poli]iei

S-au clasat 23 de echipaje
ajunse la final din cele 27, care
au luat startul, dupa cum
urmeaz`:
1. Gabriel Moisescu - Ionu]
Petruca (RO), pe Peugeot 207
RS cu 640,7pct;
2. Nicolai Cortelov - Nasko
Tzonev (BG), pe Opel Corsa
cu 693,7;
3. Svilen Kolev -Petr Iliev
(BG), pe Skoda Octavia, cu
703,4 ;
4 . Liviu }`rulescu - Cristian
S`ndulescu (RO), pe Dacia
1400 !!! cu 704,4 p.
Clasamentul Top al raliului,
dar [i inedit, al perechilor de
participan]i formate în ordinea
numerelor de start, denumit
clasamentul echipelor prieteniei
(de fapt cel mai râvnit titlu!) a

fost adjudecat de perechea
br`ilean` Liviu }`rulescu Cristian S`ndulescu
S`ndulescu, pe
Dacia 1400, urmat de echipajul
Mihali Anev - Jeni Aneva
Aneva,
VW Golf 3, din Dobrich
Concursul a fost câ[tigat
de Gabriel Moisescu din
Br`ila (în foto nr. concurs 1 ),
care [i-a adjudecat 5 probe
speciale în România , apoi [i-a
p`strat [i conservat avansul,
celelalte probe fiind câ[tigate de
pilo]ii români [i bulgari alternativ,
dar nereu[ind s` se apropie pre
mult de titlu.
Pe echipe de club a câ[tigat
Hobby Autosport Br`ila prin
punctele strânse de Liviu
}`rulescu (nr. de concurs 15 )
[i R`zvan B`ncescu ( nr. de
concurs 25 ).

NON-STOP!

AJUTOR RUTIER
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2009, UN AN BUN PENTRU MOTORSPORT
La începutul lunii decembrie
a avut loc, la sediul Comisiei
Na]ionale de Automobilism [i
Karting, [edin]a Comitetului
Director al ACR-CNAK
ACR-CNAK,
care a analizat activitatea
competi]ional` desf`[urat` la
nivel na]ional [i în filialele
jude]ene ACR, atât la
automobilism, cât [i la karting.

Aprecieri pozitive au fost
f`cute atât la adresa
organiz`rii, cât [i a
desf`[ur`rii Campionatului
Na]ional de Vitez` pe
Traseu Montan în anul
2008, remarcându-se sprijinul
direct acordat de cluburi [i
filiale jude]ene precum cele din
Gorj, Hunedoara, Buz`u,
Timi[, Alba, Giurgiu, etc.
Pentru omologarea
rezultatelor s-au luat în calcul
toate cele 12 etape (6 duble),
desf`[urate pe trasee de
bun` calitate, cu dou`
premiere notabile: la Streaza
(Lupeni) [i pe noul traseu de
lâng` Alba Iulia.
Dup` cum ne spunea [i
dl.Ioan Olaru
Olaru, pre[edintele
CNAK, nu numai organizarea
a fost mult superioar` anului
precedent, dar [i num`rul [i
valoarea sportivilor
participan]i, fiind clasa]i 62 de
pilo]i. Nucleul CN VTM l-au
constituit pilo]ii participan]i în
prima jum`tate a
campionatului, remarcându-se
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câ]iva tineri de mare talent,
care pot face fa]` la orice
competi]ie similar` de nivel
na]ional; Victor V`c`re]u,
Bogan Casian, Lucian
Gârbacea, Elisei Groza,
au fost printre cei mai buni.
Notabil` prezen]a, chiar [i
sporadic` în CN VTM, a unor
pilo]i recunoscu]i unanim
pentru valoarea
lor : Marco
Tempestini, T iti
Aur
Aur,, Daniel
Ungur
Ungur,, Daniel
Onoriu, Bogdan
Stanoev
Stanoev, [i al]ii.
S-a
desf`[urat [i un
Campionat
Na]ional TotTeren
eren, de-a
lungul a cinci
etape, la care s-au luat în
calcul punctele acumulate în
toate cursele. Recent, la Satu
Mare s-a cristalizat [i
posibilitatea particip`rii
sportivilor no[tri în
Campionatul Ungariei, unde
vor putea acumula puncte
pentru clasamentul intern.
Ideea externaliz`rii unor
competi]ii prin recunoa[terea
reciproc` a unor etape de
campionat, desf`[urate în
campionate na]ionale din ]`ri
vecine, membre ale FIA, va fi
materializat`, conform unui
Proiect comun, înc` din anul
2009.
Cea mai dens` activitate
sportiv` s-a desf`[urat în
cadrul Campionatului
Na]ional de Karting
Karting, unde
au participat peste 70 de
concuren]i, împ`r]i]i în cinci
clase. Nivelul competitiv a fost
anul acesta în evident`
cre[tere, mai ales prin
implicarea direct` în
organizare, în calitate de
promotor al CNK, a

cunoscutului om de sport, fost
prestigios concurent,
Lucian {tefan
dl.Lucian
{tefan.
În acest sens, s`
subliniem [i fructuoasa
participare româneasc` în
Campionatul Sud-Est
Europa
Europa, ca [i în WSK
WSK, în
etapele desf`[urate pe pistele

patroneaz` atât curse de
Vitez` în Coast`, pentru pilo]ii
amatori, cât [i curse de
accelera]ie sau de slalom
auto, la Satu Mare s-a
desf`[urat finala pe ]ar` a
raliurilor tehnico-aplicative,
competi]ii auto pentru amatori
mai având loc [i în jude]ele

de karting din Italia. Nu e
deloc pu]in faptul c` peste 30
de pilo]i români au fost
prezen]i în competi]ii
interna]ionale de prestigiu,
câ]iva dintre ei înregistrând
clas`ri onorabile, despre care
am scris la timpul potrivit.
Mai mult decât în al]i ani,
în numeroase filiale ACR s-au
desf`[urat campionate
jude]ene sau zonale, la care
au participat zeci de
concuren]i din toat` ]ara. În
jude]ul Timi[
Timi[, de exemplu,
se desf`[oar` un tradi]ional
campionat de automobilism, la
care sunt prezen]i marea
majoritate a pilo]ilor din Banat.
Filialele ACR din Giurgiu [i
Deva sunt cele care au
promovat, chiar la nivel
interna]ional, competi]ii auto
dedicate femeilor, în jude]ul
Dolj
Dolj, Filiala ACR din Craiova

Gorj, Cluj, Boto[ani,
Buz`u, Baia Mare
Mare, etc.
Privitor la suspendarea
temporar` a eliber`rii
licen]elor interna]ionale
FIA
FIA, ACR-CNAK a apreciat c`
vor trebui redefinite criteriile
na]ionale de acordare a
acestora. Pa[ii f`cu]i în acest
sens de c`tre Autoritatea
Sportiv` Na]ional` [i CNAK nu
au primit un r`spuns
conving`tor, limitându-se, din
p`cate, doar la solicit`rile
individuale ale unor sportivi de
valoare, care au apelat
personal la ob]inerea licen]elor
FIA, de[i la ACR-CNAK a
existat disponibilitatea deplin`
de a "rezolva" o situa]ie
contradictorie ce s-ar fi putut
limpezi definitiv prin aplicarea
[i respectarea de c`tre to]i cei
interesa]i a prevederilor [i
regulamentelor FIA.

F1 MAXIMA

Lewis Hamilton,
campion mondial
cu... cântec!
De[i în ultima etap`
din Campionatul
Mondial F1, pilotul
englez a pilotat
realmente mediocru, cu
mare noroc a câ[tigat
totu[i titlul de campion
mondial în ultimul viraj,
departe de comportarea
sa sportiv` deosebit`
de pân` atunci în
Campionat!

M

ai degrab`
"blocat" psihic,
ne[tiind cum [i
cât s` for]eze, pentru a ob]ine
un banal loc cinci, tân`rul
Hamilton (23 de ani si 10 luni!)
nu a avut curajul, în ultima
etap`, s` se bat` cu adevarat
pentru titlu, unde i-ar fi fost
necesar doar un loc cinci,
dac` brazilianul Felipe Massa
câstiga, pe teren propriu,
primul loc.
Într-adev`r, în fa]a a
100.000 de fani superîncânta]i
din tribune, brazilianul de la
Ferrari, socotit [i el un...
urma[ al lui Ayrton Senna,
chiar a fost… 30 de secunde,

ca [i campion mondial, dac`
nu l-ar fi urm`rit o imens`
ne[ans`. Sau ce-o fi fost acea
„întâmplare”...
În acel moment, care s-a
întâmplat s` fie chiar ultimul
viraj al cursei [i al
Campionatului Mondial,
britanicul l-a dep`[it pe Timo
Glock, urcând astfel
nea[teptat în mult visata
pozi]ie a cincea! [i dintr-o
dat`, cu 38,9 secunde
înainte de trecerea liniei de
start, Lewis Hamilton
devine cel mai tân`r campion
mondial din istoria Formulei
1. Dac` n-ar fi vorba de o
dep`[ire controversat`

(Timo Glock a parcurs
ultimul tur cu 20 de secunde
mai lent decât cel anterior!),
"declik-ul" cursei s-a
petrecut, de fapt, cu câteva
tururi înainte de final. Atunci
ploaia a determinat
majoritatea pilo]ilor s`-[i
schimbe pneurile.
Pentru c` nu s-a în]eles
exact cu cei de la boxe, Timo
Glock n-a f`cut-o [i s-a

pomenit, pe cauciucuri de
ploaie, tocmai pe pozi]ia a
cincea!
Dimpotriv`, Lewis, cu
pneuri de ploaie, a pilotat în
ultimele tururi ceva mai
îndr`zne], dup` o curs` pân`
atunci anost`. A[a l-a ajuns [i
l-a dep`[it în ultimul viraj pe
Timo, care declara dup`
curs` c` nici nu a [tiut cine l-a
dep`[it în ultimul tur... {i astfel
a intrat în istoria anecdotic` a
CM cu b`nuiala c` ar fi
ridicat... pu]in piciorul de pe
accelera]ie, suficient cât s` fie
dep`[it de cel care avea s`
ajung`... campion mondial.
Oricum, brazilianul
F.Massa, r`mas vicecampion
mondial, [i cei 100.000 de
brazilieni prezen]i în tribunele
de la Interlagos nu vor crede
c` treaba a fost curat`,
înlesnind astfel primului pilot
de culoare s` ajung` campion
mondial, cu dou` zile înainte
ca Barack Obama s` ajung`
[i el în ultimul viraj... pentru
Casa Alb`. Dar acesta a
trecut „linia de sosire” cu un
avantaj zdrobitor în fa]a lui
John McCain!
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DE TOATE PENTRU...

HOROSCOP
AUTOMOBILISTIC
# SATURNYA DIEZ
BERBEC (21.03-20.04). Prefera]i unele investi]ii nu prea
mari, dar cu rezultate pozitive sigure. Consultând un specialist
în domeniu, s-ar putea s` afla]i mult mai multe "inginerii" care
s` v` conduc` la succesul scontat. Astfel c` dac` pân` nu de mult trecea]i
printr-o adev`rat "pan`" de… idei, acum ve]i putea porni cu toat` încrederea
pe… autostrada succesului.
TAUR (21.04-21.05). Sunte]i tentat s` întreprinde]i lucruri
cu totul deosebite, bazându-v` pe multe informa]ii [i nout`]i,
atât în plan profesional, cât [i al culturii, în general. Mobilitatea
gândirii dv. v` va scoate din multe situa]ii nepl`cute. Oricui îi va fi
îns` foarte greu s` încerce o… "dep`[ire", având în vedere vastul bagaj de
cuno[tin]e [i experien]a pe care o de]ine]i. Anul care urmeaz` va fi, pentru
dv. {i familie, unul de succes.
GEMENI (22.05-21.06). Manifesta]i un interes deosebit,
în aceast` perioad`, pentru controverse [i dezbateri intelectuale
în care încearc` s` v` împing` unii prieteni (fie din invidie, fie
c` se simt în inferioritate în raport cu capacit`]ile dv. de în]elegere a lumii).
Cel mai bine este s` "rula]i" mai departe ca [i când nimic nu s-ar fi întâmplat.
RAC (22.06-22.07). Încerca]i s` nu v` risipi]i energia cu
lucruri m`runte, în detrimentul celor mult mai importante, de
care poate depinde viitorul dv. {i chiar al familiei. În concluzie,
da]i "und` verde" ac]iunilor din sfera practic` a activit`]ilor zilnice,
folosind frâna cât mai rar…
LEU (23.07-22.08). S`n`tatea v-ar putea ridica unele
probleme, resim]indu-v` dup` eforturile depuse de-a lungul
întregului an, atât la serviciu, cât [i în rezolvarea unor probleme
familiale. Oricum, nu se pune problema unor "repara]ii generale".
Preîntâmpina]i totu[i unele… croniciz`ri, folosind mai mult sprijinul familiei.
FECIOAR~ (23.08-21.09). Ave]i proiecte foarte mari, dar
deocamdat` este mai bine ca totul s` r`mîn` în stadiu de planuri…
Limita]i-v` la ceea ce [ti]i s` face]i cel mai bine, ]inând totu[i seama
[i de sfaturile celor apropia]i. Nu este cazul s` v` da]i peste cap…
"kilometrajul".
BALAN}~ (22.09-22.10). Pentru a atinge ]elurile pe care
vi le-a]i propus, ave]i nevoie de mult… "combustibil" [i
perseveren]`. Uneori este posibil s` v` negliaj]i, într-o oarecare
m`sur`, chiar familia, ca s` nu mai vorbim de prieteni… Norocul
este c` to]i cei din jurul dv. vor fi destul de în]eleg`tori.
SCORPION (23.10-21.1
1)
(23.10-21.11)
1). V` nemul]ume[te într-o
oarecare m`sur` starea de fapt a unor întâmpl`ri din via]a
personal`. Dac` dori]i s` schimba]i ceva, acest lucru st` numai
în puterea dv. Va trebui s` proceda]i cu tact [i cu pruden]`,
încercând s` nu trece]i cu… "roata" peste anumite aspecte sensibile.
S~GET~T
OR (22.1
1-20.12). Încheia]i un an în care ]i rulat
S~GET~TOR
(22.11-20.12).
cu pedala de accelera]ie ap`sat` la maximum. E bine s` v` uita]i
mai des la kilometraj. {i cu "vitez` legal`" sunte]i capabil s` realiza]i
multe lucruri bune, mai ales în plan material.
CAPRICORN (21.12-19.01). Cele rele, s` se
spele! Norocul v` scoate în cale [ansa unui [ef nou, care
v` apreciaz`. Pe cât posibil, ocoli]i deci situa]iile conflictuale, ce v`
pot atenua buna imagine câ[tigat` [i realiz`rile profesionale în
acest trimestru cu multe probleme. Ve]i încheia anul cu rezervorul plin…
V~RS~TOR (20.01-18.02). Încheia]i un an cu multe
cheltuieli nea[teptate, care v-au dep`[it uneori veniturile. O [ans`
de reechilibrare este acest sfâr[it de an. Fi]i mai deschis [i generos
la suflet. Vine o perioad` când trebuie s` ne "iert`m" unii pe al]ii,
s` ne ajut`m prietenii chiar [i când sunt… în pan`. Dar mai ales când nu
au… roat` de rezerv`!
PE{TI (19.02-20.03). O propunere interesant` v-ar putea
pune în fa]a unei nea[teptate schimb`ri de… direc]ie, refectat` în
plan profesional [i financiar. Nu v` l`uda]i îns` peste m`sur`,
folosind… "claxonul" cât mai pu]in. V-ar prinde bine, pe drumul
vie]ii, [i un consum mai redus de… energie, care cost` bani [i înc` nu îi
ave]i.
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ZODIILE {I
CARACTERUL
COPIILOR
În copil`rie, când nu exist`
autocontrolul [i st`pânirea de sine
a adultului, zodiile sunt reg`site mult
mai "în clar" atunci când vorbim de tr`s`turile de
caracter ale micu]ilor. Un colectiv de psihologi,
cercet`tori la Universitatea Columbia, au întocmit [i o
scurt` listare a principalelor caracteristici specifice
copiilor [i adolescen]ilor, în func]ie de semnul astrologic
din care fac parte.
Dac` acesta apar]ine zodiei Berbec, are o fire
impulsiv`, fiind foarte neastâmp`rat. Copilul din Taur
este perseverent, independent [i încrez`tor în for]ele
lui, în timp ce în zodia Gemenilor, întâlnim copii foarte
curio[i, plini de energie, dar [i... nerecunosc`tori. Micu]ul
Rac este emotiv, interiorizat, sensibil [i retras, iar cel
din zodia Leului este impulsiv, curajos, dar [i afectuos.
Cel din Fecioar` este pragmatic, alintat, r`sf`]at [i
predispus la depresii, iar copilul din Balan]` este agresiv,
nehot`rât [i iubitor de natur`. Scorpionul este
înc`p`]ânat, singuratic [i chiar gelos pe iubirea dintre
p`rin]i. Copilul S`get`tor are o fire zburdalnic` [i tendin]e
spre vagabondaj, iar cel din Capricorn este milos,
expansiv, serios [i, rareori, neascult`tor. V`rs`torul
este enigmatic, interiorizat, suport` greu autoritatea,
iar copilul din zodia Pe[tilor este sensibil, fragil, emotiv
[i poate fi u[or traumatizat.

DE
NECREZUT...
O mam` din Munchen
a constatat, dup` ce î[i
f`cuse cump`r`turile la un
mol, c` nu-[i mai poate porni
ma[ina. Solicitând sprijinul
autoclubului german, la fa]a
locului mecanicul a
deschifrat enigma: cheia de contact avea un cip lips`.
Abia atunci mama [i-a adus aminte c` b`ie]elul ei se
jucase cu cheia [i probabil c` micu]ul înghi]ise cip-ul
care lipsea de pe cheie. La sugestia mecanicului, mama
a lipit burtica b`ie]elului de volan [i ma[ina a pornit la
prima cheie. Cip-ul a fost recuperat mai târziu, în oli]a
copilului... De[i pare de necrezut, povestea este totu[i
adev`rat`!

CHEWING GUM AJUT~
MEMORIA?
Dac` guma de mestecat pe unii îi calmeaz`, pe al]ii
îi ajut` s` fie mai concentra]i la volan, un institut de
cercet`ri din Anglia a constatat c` mestecatul de
chewing gum ajut` memoria, ba chiar o îmbun`t`]e[te
cu aproape o treime. Fiind probabil vorba de un "studiu"
cu iz publicitar, [i explica]iile sunt aproximative. Astfel,
s-a constatat c` mestecatul cre[te ritmul b`t`ilor inimii,
ceea ce determin` un flux de oxigen [i de substan]e
nutritive mai sus]inut c`tre creier. O alt` teorie care,
zice-se, s-ar fi confirmat, este legat` de produc]ia de
insulin` ce are un rol important în mecanismul memoriei.
Fiecare s` aleag` ce crede c` îi face bine...

...TO}I AUTOMOBILI{TII
S~N~TATEA
LA VOLAN

CITRICE
PENTRU
{OFERI
Pentru automobili[tii
cu afec]iuni cardiace a
ap`rut o nou` speran]`
în tratarea bolilor de
inim`. Cercet`torii au constatat c` un consum zilnic de citrice
prezint` efecte benefice asupra nivelului de colesterol din sânge,
topind gr`simea suplimentr` din corp.
Deasemenea efectul se r`sfrânge [i asupra tensiunii arteriale.
Un studiu asupra unui grup de voluntari, timp de opt s`pt`mâni,
care în acest timp au primit extracte de citrice, a demonstrat
sc`derea trigliceridelor cu 14,5 – 18%, iar cea a colesterolului cu
pân` la 44%. S-a constatat [i o sc`dere în greutatea corporal`,
îns` speciali[tii nu pot preciza dac` aceasta a survenit datorit`
efectului direct al citricelor sau datorit` diminu`rii poftei de mâncare.
Urmeaz`, într-un viitor apropiat, precizarea exact` a modului în
care ac]ioneaz` extractele din citrice.

{oferii din Belgia sunt
socoti]i cei mai s`n`to[i
conduc`tori auto din lume,
conform unui studiu realizat în
peste o sut` de ]`ri, de un
Centru de cercet`ri din Londra,
f`cut public de agen]ia Reuters. Adev`rat, în Belgia, examenul
psihologic, inclusiv cel de medicin` general`, este mult mai
sever decât în alte ]`ri. Dar tot belgienii prefer` alimente nu
tocmai s`n`toase: cartofi pr`ji]i cu maionez`, produse de
fast-food, toate înso]ite cu mult` bere. Iar ca desert, ciocolata
este pe primul loc. {i totu[i, în privin]a st`rii de s`n`tate a
locuitorilor s`i, Belgia este urmat` de Islanda, Germania,
Fran]a, Elve]ia, Austria, Suedia, Italia, Norvegia. SUA ocup`
abia locul 17 în acest clasament, de[i este statul care
cheltuie[te cel mai mult în domeniul s`n`t`]ii.

DE CE MINT OAMENII?
SPORTUL
{I B~TRÂNE}EA
Practicarea fitness-ului la
vârstele b`trâne]ii este benefic`
pentru capacitatea intelectual`.
Fitness-ul are un efect pozitiv începând cu al 30-lea an de via]` de
când materia cenu[ie [i materia alb` a creierului începe s` se
diminueze treptat. În paralel, scade [i capacitatea intelectual`, mai
ales la cei care nu mai au astfel de... preocup`ri. A[a cum scrie
revista "Gerontology", practicarea sportului [i, n-o s` crede]i,
conducerea automobilului, încetinesc acest regres. Într-un test la
care au participat 207 persoane, cu vârste cuprinse între 50 [i 80
de ani, au fost developate [i imagini tridimensionale de rezonan]`
magnetic`, ale creierului. Rezultatul a fost cel amintit: persoanele
care fac sport [i conduc automobilul zilnic au mai mult` materie
cenu[ie [i alb` decât sedentarii, zonele creierului care se atrofiaz`
cu vârsta, r`mânând în continuare active.

Un grup de cercet`tori de la University of Massachusetts
a realizat un studiu de sinceritate pe un e[antion egal de
b`rba]i [i femei. Dintre voluntarii ale[i aleatoriu, 60% au min]it
m`car o dat` în timpul unei conversa]ii de nici zece minute.
În timp ce femeile au min]it pentru a m`guli persoana cu care
conversau, b`rba]ii au apelat la exager`ri mincinoase, pentru
a se pune într-o lumin` cât mai bun` vizavi de interlocutor.

Umor automobilistic
- Un fan Steaua, imbracat mai
am`rât, care c`sca gura la
Maybach-ul lui Gigi Becali, a fost luat la rost de un poli]ist:
- D-voastr` a]i oprit sub semnul „Parcare interzis`” ?, l-a
apostrofat aspru agentul de circula]ie.
- Vai, domnule, nu eu, dar este foarte dr`gu] din partea dv.
c` m` întreba]i !

OPTIMISMUL
{I LONGEVITATEA

PUBLICITATE
CU EFECT MAXIM

„Fii optimist [i nu de îngrijora de
trecerea timpului!" Adev`rul acestei re]ete
poate fi dovedit [i [tiin]ific, dup` publicarea
unui studiu realizat în SUA asupra unor
persoane trecute de 50 de ani [i care arat`
c` pesimismul este mai d`un`tor s`n`t`]ii
chiar decât fumatul sau obezitatea.
Studiului men]ionat,relalizat la
Universitatea Standford, subliniaza c`
printr-o concep]ie pozitiv` despre via]`,
trupul poate fi ajutat mai mult decât prin
men]inerea între limitele normale a
tensiunii arteriale sau a colesterolului,
desi este dovedit c` ace[ti doi parametri
prelungesc via]a , în medie cu 2 ani.
Un comportament [i o fire optimist` nu
numai c` face via]a mai pl`cut`, dar o [i
prelunge[te efectiv, se arat` în studiul
american, care confirm` puterea gândirii
pozitive.
În timp ce persoanele pesimiste se
simt tot mai prost, odat` cu apropierea

O cunoscut` firm` de cafea, c`reia nu
trebuie s`-i facem reclam`, a avut ideea de a
oferi într-un lan] de cafenele non-stop, în[irate
de-a lungul autostr`zilor, o cafea gratuit, sub
C`l`tore[ti noaptea ? Caut`
îndemnul : “C`l`tore[ti
ajutor într-o cea[c` de cafea !”
Organizatorii acestei campanii s-au l`udat c`
o cea[c` de cafea bun`, care s`-i energizeze
pe [oferi pentru a nu adormi la volan, a
contribuit semnificativ la reducerea num`rului
de accidente pe timp de noapte. De necrezut,
în Italia, accidentele rutiere cu urm`ri grave
sunt de cinci ori mai frecvente noaptea decât
în timpul zilei. Ei
bine, o pauz` de
15-20 de minute [i
chiar cea[ca de
cafea… gratuit`
au contribuit la
diminuarea unor
a s e m e n e a
evenimente.

vârstei de pensionare si deplâng
curgerea ireversibil` a timpului,
atitudinea celor care accept` caracterul
ciclic al vie]ii, a celor care gândesc
pozitiv ar putea fi mai folositoare chiar
decât renun]area la fumat sau
practicarea cu regularitate a unui sport
pentru men]inerea formei fizice!
Aceast` „diferen]`" poate prezenta
un plus de 7 ani [i jum`tate în favoarea
optimi[tilor, studiul dovedind c` modul
de a gândi [i atitudinea cuiva reprezint`
factori extrem de importan]i în
influen]area corpului omului. Este
adev`rat c` un zâmbet senin nu
reu[e[te s` elimine ridurile, dar în mod
sigur constituie un factor al longevit`]ii!
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REMEMBER

AUTO

CITIM ÎN REVISTA AUTOTURISM
DE-ACUM 35 DE ANI
 " Chiar dac` azi par
oarecum desuete dup` 35 de
ani, întrecerile anuale între
filialele ACR în privin]a aplic`rii
unui manageriat cât mai eficient,
î[i ar`tau efectele. Astfel, la
Bra[ov, în Adunarea general`
semestrial` a anului 1973, se
consemnau 2796 de noi
membri ACR înscri[i în Asocia]ie
[i o dep`[ire cu 29% a indicatorilor valorici. Termenul de referin]` erau, evident, realiz`rile pe
[ase luni din anul precedent.
Directorul de atunci al filialei
bra[ovene, ing.Constantin Niculescu, chiar ]inea atunci s`
sublinieze c` f`r` un consiliu de
conducere al filialei dedicat [i
inventiv, f`r` pasiune [i d`ruire,
activitatea filialei nu ar fi putut
ob]ine rezultatele dorite. Printre
cercurile automobilistice foarte
dinamice din Bra[ov erau cele de
la Universitatea Bra[ov (condus de conf.univ.dr.Ion Dr`ghici),
Institutul Proiect (condus de
inginerii Octavian Gâdiu]` [i
Silviu {tefan), de la Uzina de
Autocamioane (ing.Ioan Hera),
AT Bra[ov (ing.
de la ICP
ICPA
Octavian Giurc`) [i Combinatul
Chimic F`g`ra[ (sing.Pavel
Dumitrescu). Între competi]iile
auto jude]ene, organizate de
Filiala ACR, cu totul inedite erau
raliurile cu un specific anume:
Raliul Z`pezii
Z`pezii, Raliul Economiei
ei, Raliul Narciselor
Narciselor, competi]ii
efectiv "inventate" de bra[oveni.
 " În vara anului 1973 s-au
desf`[urat la Aukland, în Noua
Zeeland`
Zeeland`, lucr`rile celui de-al
75-lea Congres al Alian]ei
Interna]ionale de Turism
Turism, la
care au participat 86 de reprezentan]i din toate ]`rile lumii.
România a fost reprezentat` de
ing.Vasile Iord`chescu, secretar
general al ACR, care a fost ales
cu acest prilej pre[edinte al
Comisiei AIT a cluburilor care
organizeaz` ac]iuni turistice
interna]ionale. Este bine s`
subliniem c` în acei ani, ]ara
noastr` era vizitat` anual de
peste 100.000 de turi[ti veni]i cu
automobilul din ]`rile Comunit`]ii
Europene, în fiecare ma[in` fiind
înregistra]i, în medie, 3,2 pasageri. Tot în acei ani, caravanele
automobilistice venite în România
erau foarte numeroase, activita-
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tea Filialelor ACR privind asisten]a tehnic`, turistic`, juridic` [i
medical` dovedindu-se deosebit
de solicitat`. S` subliniem c` în
acei ani, prin ACR, în acela[i sistem de parteneriat cu autocluburile europene, mii de membri ACR
vizitau, la rândul lor, Europa
Occidental`.
 " În urm` cu 35 de ani,
revista Autoturism scria despre
preocup`rile unor institute de
cercet`ri [i organisme guvernamentale din Europa Occidental`
pentru editarea unui adev`rat
Ghid al zgomotelor
"Ghid
zgomotelor" pentru
fiecare ]ar`. Aceste studii erau
necesare pentru viitoarele amplas`ri ale [oselelor sau str`zilor
urbane, ca [i a autostr`zilor, alc`tuindu-se o adev`rat` geometrie
a viitoarelor spa]ii rutiere, pentru
a putea proteja astfel popula]ia
de zgomotele generate de
circula]ia autovehiculelor, care
deja se anticipa a fi mai mare de
la un an la altul. Culmea este c`
un simulacru de "hart` a zgomotelor" se încearc`, în aceast`
perioad`, [i în România, numai
c` este vorba mai degrab` de
sifonarea unor importante fonduri
din proiecte, care de ani [i ani
r`mân doar pe hârtie.
 " În toat` toamna anului
1973 s-a desf`[urat o foarte
eficient` activitate de sporire a
siguran]ei în trafic
trafic, gra]ie unei
colabor`ri deosebite între conducerea Automobil Clubului Român
[i conducerea Direc]iei Circula]ie
din IGM, cum ar veni, azi, actuala
Poli]ie Rutier`. Dou` personalit`]i
care au r`mas în istoria rutierisVasile
mului românesc, ing.V
Iord`chescu
Iord`chescu, secretar general
Victor Beda
al ACR, [i col.V
Beda, [eful
Direc]iei amintite, [i-au unit ideile
novatoare pentru a moderniza
aplicarea regulilor de circula]ie [i
sistemul de semnalizare rutier`.
Am putea spune c`, în urm` cu
35 de ani, chiar ne puteam l`uda,
la acest capitol, cu faptul c`
România era în pas cu Europa.
Triste]ea este c` parc` am r`mas
tot acolo...
 " Ne-am l`udat nu o dat`,
[i pe bun` dreptate, cu faptul c`
Revista Autoturism publica la
vremea respectiv` [tiri, nout`]i
[i informa]ii de ultim` or`
privind dezvoltarea automobilis-

mului [i a societ`]ii, în general,
f`r` nici un fel de restric]ii politice.
Martor este [i rubrica "Mozaic",
ce publica un fotoreportaj de la
cel de-al patrulea Salon al
ma[inilor [i motocicletelor de
curse, organizat la Londra, o
adev`rat` panoram` a nivelului
tehnic [i de noutate în domeniu.
De la Salon nu au lipsit celebrit`]ile vremii de pe circuitele de
concurs, Emerson Fittipaldi,
Jackie Stewart, Jacky Ickx,
Graham Hill, Henri Pescarolo, o
adev`rat` salb` de mari campioni, azi legende ale sportului
cu motor.
 " Cititorii no[tri aflau cu
surprindere din paginile revistei
c` în 1973, în Canada exista un
organism guvernamental ce se
ocupa de ap`rarea drepturilor cump`r`torilor [i protec]ia consumatorului
consumatorului! Iar for]a
acestuia nu era una oarecare,
dac` au reu[it s` decid`
retragerea de pe pia]`, datorit`
unor defec]iuni descoperite
ulterior, a nu mai pu]in de
768.683 automobile
automobile! Printre
firmele obligate de acest
organism s` dea satisfac]ie
consumatorului de rând, se
num`rau adev`ra]i gigan]i: Ford,
General Motors, Toyota, Chrysler,
Datsun... care nu erau ni[te
fitecine pe pia]a mondial` de
automobile.
Ridicarea ma[inilor
 "Ridicarea
parcate
neregulamentar
neregulamentar,
activitate din care azi "investitorii"
bucure[teni ale[i de Prim`riile de
sector sunt preocupa]i s` scoat`
doar bani, se aplica în ]`rile
vestice cu mare rigurozitate, înc`
în urm` cu 35 de ani. Numai c`
ridicarea era asistat` de poli]i[ti
de la "Supravegherea circula]iei",
ce d`deau [i amenzi, dar în
primul rând aveau grij` s` nu fie
nici m`car zgâriat automobilul
contravenientului. Adev`rat,
valoarea amenzii... acoperea
cheltuielile, dar cunoa[tem o
Prim`rie de sector unde Poli]ia
Comunitar` semneaz` în alb
procesele-verbale, toat` "treaba"
fiind l`sat` doar la aprecierea
unor "meseria[i" pe care nu îi
intereseaz` decât... norma de 40
de ma[ini ridicate pe zi.
 "}inând pasul, cum spuneam, cu nout`]ile tehnice ale

vremii, Revista Autoturism î[i
informa cititorii despre faptul c`
marele constructor german
V olkswagen [i-a schimbat,
dup` 35 de ani, filosofia de
produc]ie
produc]ie. Dup` ce pân` atunci
produsese f`r` excep]ie numai
automobile construite dup`
formula "totul în spate", în vara
anului 1973 a trecut radical la
formula "totul în fa]`". Primul
model de acest gen s-a numit VW
Passat
Passat, la care se folosea
aproape în totalitate mecanica
preluat` de la automobilele Audi
1300 [i Audi 1500, Uzina Audi
fiind preluat` cu totul de Grupul
Volkswagen, cum se vede o
"unificare" istoric`. Aceast`
cotitur` tehnic` spectaculoas`,
înf`ptuit` de noul manager
general, ing.Rudolf Leiding, s-a
datorat stagn`rii vânz`rilor la
vechile modele, dar [i superiorit`]ii constatate direct de
constructorul francez Citroen.
Dup` VW, [i Porsche s-a lansat
în preg`tirea unei revolu]ii
tehnologice de acela[i calibru,
renun]ând la motoarele boxer, cu
cilindri opu[i, r`ci]i cu aer, în
favoarea unui model nou,
construit dup` formula clasic`, cu
cilindrii în V, r`ci]i cu ap`.
 "Iat`, se împlinesc 35 de
ani de când în SUA s-a hot`rât
necesitatea adopt`rii de c`tre
constructorii de automobile a
unor... saci de siguran]`, umplu]i
cu aer, care s` se umfle instantaneu la impactul frontal al automobilului. Mai pe scurt, airbag
airbag-ul
de ast`zi... Numai c` obiec]iunile
erau numeroase, respectivii "saci"
fiind socoti]i o adev`rat` lovitur`
de pumn în capul conduc`torului
auto, în caz de impact. Al]ii sus]ineau c` "perna" umflat` instantaneu împiedic`... vizibilitatea conduc`torilor auto, ca [i p`r`sirea
rapid` a automobilului r`sturnat,
în caz de incendiu. Ca [i când,
dup` o coliziune frontal`, f`r`
airbag ar fi fost mai multe [anse
împotriva accident`rii grave a
omului de la volan [i a pasagerului
din dreapta sa! În ciuda acestor
"obiec]iuni" (chiar în unele reviste
de specialitate), normele de
securitate americane au introdus,
în 1975, obligativitatea mont`rii pe
automobile a airbag-ului în dreptul
[oferului.
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