
Campionatul Național de Raliuri Betano se află 
înaintea actului final, care va aduce caravana 
competitorilor pentru a doua oară pe plaiuri 
moldave. Dacă primul episod s‐a desfășurat la Iași, 
acest ultim rendez‐vous are loc la Bacău, cu ocazia 
Raliului Moldovei Bacău. Dar până să vorbim de 
competiția a cărei avanpremieră o găsiți în acest 
buletin, să ne întoarcem puțin în istorie. 
Moldova a intrat pe scena campionatului național 
încă prima ediție a acestuia, organizată în 1969. 
Desfășurat în prima jumătate a lunii mai, Raliul 
Suceava a avut o lungime de 615 km cuprinși pe 
traseul Suceava ‐ Câmpulung Moldovenesc ‐ 
Rădăuți ‐ Iași ‐ Bucium ‐ Suceava și a fost câștigat 
de Mircea Ilioaea și Gelu Man cu o mașină Dacia 
1100. Dar după acest debut au trebuit să treacă 
zece ani pentru ca Raliul Bucovinei să readucă 
întrecerea contând pentru campionatul național 
la Suceava. În următorul deceniu, competiția a 
adunat opt prezențe pe prima scenă și i‐a avut 
printre învingători pe Mircea Popescu, Mircea 
Ilioaea, Petre Cojocaru, Ștefan Vasile și Ludovic 
Balint, toți la volanul unor mașini Dacia. 
În 1990, povestea aventurii moldave avea să se 

mute la Piatra Neamț. Aici, localnicii care 
organizau Raliul Neamț încă din 1976, au 
considerat că a venit momentul pentru a face 
pasul pe prima scenă sub numele de Raliul 
Mănăstirilor. Timp de 15 ani, datorită eforturilor 
făcute de regretatul Florin Țiganu, competiția 
avea să acceadă în șapte rânduri în campionatul 
național. Pe lista câștigătorilor: Constantin Duval, 
Heinz Göllner, Constantin Aur, Dorin Toma, 
Bogdan Marișca și Dan Gîrtofan, la volanul unor 
automobile precum Oltcit, Volkswagen, Audi, 
Ford, Seat și Mitsubishi. 
După două escale în Onești, pentru Raliul RAFO în 
2003 și Raliul Moldovei în 2004, campionatul se 
mai întoarce o dată la Piatra Neamț pentru Raliul 
Pietricica din 2006. Deloc întâmplător, în 
competiția din 2004, prima desfășurată sub 
numele de Raliul Moldovei, printre participanți s‐
a aflat și Adrian Dumitru Răspopa. Cel care avea 
să dea o nouă dimensiune raliului pe care a ajuns 
astăzi să‐l organizeze pentru a zecea oară. Într‐o 
poveste cu învingători precum Bogdan Marișca, 
François Delecour, Gergely Szabó, Simone 
Tempestini și Valentin Porcișteanu. 
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Vineri, 23 octombrie 
Start festiv       Bacău, Piața Tricolorului                       18h30 
Shakedown       Valea Budului                                            13h00 

Sâmbătă, 24 octombrie 
Start Et. 1        Moinești                                                      09h30 
                      Valea Arinilor                                            09h50 
PS 1              Runcu 1                                5,50 km    09h53 
                      Moinești                                                      10h28 
PS 2              Moinești 1                           8,00 km    10h31 
                      Vermești                                                     11h01 
PS 3              Vermești 1                           7,90 km    11h04 
Regrupare A     Moinești                                                11h29 
Service A         Moinești                                                      11h49 
                      Valea Arinilor                                            12h39 
PS 4              Runcu 2                                5,50 km    12h42 
                      Moinești                                                      13h17 
PS 5              Moinești 2                           8,00 km    13h20 
                      Vermești                                                     13h50 
PS 6              Vermești 2                           7,90 km    13h53 
Service B         Moinești                                                      14h28 
Sosire Et. 1        Bacău, Piața Tricolorului, Parc Închis    16h03  

Duminică, 25 octombrie 
Start Et. 2        Bacău, Piața Tricolorului                          9h00 
Service C         Bacău, Centrul de Afaceri și Expoziții      9h10 
                      Trebeș                                                            9h45 
PS 7              Trebeș 1                            13,35 km       9h48 
                      Hemeiuș                                                      10h23 
PS 8              Hemeiuș 1                           8,35 km    10h26 
Regrupare        Bacău, Centrul de Afaceri și Expoziții   10h51 
Service D         Bacău, Centrul de Afaceri și Expoziții    11h36 
                      Trebeș                                                         12h26 
PS 9              Trebeș 2                            13,35 km    12h29 
                      Hemeiuș                                                      13h04 
PS 10           Hemeiuș 2                           8,35 km    13h07 
Regrupare        Bacău, Centrul de Afaceri și Expoziții   13h32 
Service E         Bacău, Centrul de Afaceri și Expoziții    14h17 
                      Trebeș                                                         15h07 
PS 11           Trebeș 3 ‑ Power Stage 13,35 km    15h10 
                      Bacău                                                           16h10 
PS 12           Speed Park                          2,50 km    16h13 
Service F         Bacău, Centrul de Afaceri și Expoziții    16h43 
Sosire Et. 2        Bacău, Piața Tricolorului, Parc Închis    17h03  
 
Lungimea raliului: 308,76 km 
Probe Speciale: 12 
Lungimea Probelor Speciale: 102,05 km 
Suprafața Probelor Speciale: macadam, PS 12 asfalt 

RALIUL MOLDOVEI 2020

RALIUL MOLDOVEI ‑ PALMARES

2011    Bogdan Marișca / Sebastian Itu 
             Mitsubishi Lancer Evo IX 
2012    François Delecour / Dominique Savignoni 
             Peugeot 207 S2000 
2013    François Delecour / Dominique Savignoni 
             Peugeot 207 S2000 
2014    François Delecour / Dominique Savignoni 
             Subaru Impreza 
2015    Gergely Szabó / Károly Borbély 
             Mitsubishi Lancer Evo IX 
2016    Gergely Szabó / Károly Borbély 
             Citroen DS3 
2017    Simone Tempestini / Marc Banca 
             Citroen DS3 
2018    Simone Tempestini / Sergiu Itu 
             Citroen DS3 
2019    Valentin Porcișteanu / Dan Dobre 
             Citroen C3 

Betano Info Rally este un buletin al Federației Române de 
Automobilism Sportiv și are ca scop promovarea imaginii 
raliurilor în România. Toate materialele din această publicație 
pot fi reproduse fără niciun fel de restricții, cu condiția 
precizării autorilor și a surselor foto. 
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O VICTORIE DE NEUITAT 
Raliul RAFO Onești 2003

Oneștiul a intrat pe scena campionatului național 
în 2003, atunci când a fost gazda Raliului RAFO 
Onești. Obișnuiți cu spectacolul celui mai frumos 
raliu de macadam, pasionații au sperat să 
găsească o competiție de același nivel cu Raliul 
Mănăstirilor. Din păcate, în ciuda organizării 
ireproșabile, raliul s‐a dovedit un veritabil banc 
de tortură pentru materialul de concurs. Cu toate 
acestea, a existat un pilot care a trăit o bucurie 
aparte chiar și în aceste condiții.  
 
Cu doar 19 echipaje clasate, s‐a ajuns la situația în 
care niciuna din mașinile de grupa A și clasa 8 nu 
au reușit să ajungă la final. Rând pe rând, acestea 
au cedat la tortura bolovanilor, astfel încât nici 
măcar ultimul rămas în cursă n‐a fost capabil să 
termine cele 12 probe speciale. Așteptat cu sufletul 
la gură, duelul pentru titlul de campion avea să se 
transforme într‐un recital al abandonurilor. 
 
Dan Gîrtofan și‐a terminat evoluția încă din prima 
specială a zilei de sâmbătă, avarierea casetei de 
direcție scoțând SEAT‐ul Cordoba din cursă. După 
numai două speciale i‐a venit rândul lui Constantin 
Aur, al cărui Mitsubishi a fost eliminat în urma unui 

incendiu provocat de aprinderea uleiului scurs 
dintr‐un furtun rupt după cedarea planetarei. 
Tortura traseului s‐a răsfrânt și asupra lui Mihai 
Leu, al cărui Hyundai a avut de suportat 
handicapul unei pene de cauciuc și pierderea 
scutului, pentru ca în final să depună armele cu 
doua speciale înainte de final. Deși a venit cu 
speranța de a pune punct seriei de trei abandonuri 
consecutive, Bogdan Marișca s‐a oprit la mijlocul 
raliului, din cauza problemelor de direcție. 
 
Scăpați de presiunea greilor din grupa A, liderii 
grupei N au transformat raliul într‐o afacere 
personală. La final, șansa avea să‐i surâdă lui 
George Morar, care a obținut astfel primul succes 
din carieră. Depășind cu bine emoțiile schimbării 
diferențialului în primul parc de asistență, când a 
încasat o penalizare de 40 de secunde, învingătorul 
a reușit să revină și să treacă mai apoi și peste 
emoțiile create de problemele de aprindere, care i‐
au mai adus un minut de penalitate. 
 
Dar victoria sa n‐ar fi fost posibilă fără 
problemele de ambreiaj survenite pe mașina lui 
Emanuel Ilina. Acesta a pornit la startul ultimei 
speciale cu un avans de 39,2s față de colegul său 
de echipă și se părea că va obține al doilea succes 
din acest sezon. Dar ambreiajul mașinii a cedat și 
Ilina a ratat victoria din cauza unei diferențe de 

Foto: FreelancerGeorge Morar / Mugur Varvarichi - Mitsubishi Lancer Evo



3,8 secunde! Chiar și așa, locul secund i‐a asigurat 
bucureșteanului obținerea primului său titlu de 
campion la grupa N, prupulsându‐l în același timp 
și în fruntea clasamentului general absolut. 
 
Ultima treaptă a podiumului a fost adjudecată de 
Alexandru Pițigoi, aflat la prima sa ispravă de acest 
gen. Trecut la volanul unui Mitsubishi Lancer Evo 
VII odată cu etapa a șasea, s‐a adaptat rapid la 
potențialul mașinii și ne‐a demonstrat că își merită 
poziția în grupul fruntaș al piloților din grupa N. 
 
George Grigorescu a furnizat una din surprizele 
raliului, micul Renault Clio câștigând nu doar 
clasamentul Trofeului A 2.0 dar și întrecerea 
modelelor de grupa A. Rezultatul relansa bătălia 
pentru titlu, liderul Daniel Burchel terminând pe 
locul opt, în spatele mașinilor conduse de Nistor 
Duval și Daniel Ungur. Ultimul a pierdut poziția a 

patra în ultima probă specială, când spargerea 
diferențialului a dus la o întârziere de peste opt 
minute față de lider. Ioan și Giulia Balea și‐au 
adjudecat victoria în Trofeul N 1.6, Honda 
învingătorilor fiind urmată de Bogdan Samoilă și 
Carmen Berghea. La grupa H, Gheorghe Radu a mai 
făcut un pas spre cucerirea titlului de campion, 
pilotul echipei Aro situându‐se în fruntea celor patru 
mașini care au reușit să treacă linia de sosire. 
 
Deși s‐a derulat într‐o atmosferă de sărbătoare și 
cu o susținere masivă din partea sponsorului 
principal, etapa de la Onești a intrat în istorie ca 
una dintre cele mai dure din ultimul deceniu. De 
aici și regretele celor care ‐ la finalul raliului ‐ se 
întrebau nedumiriți: unde ne sunt Mănăstirile? 
 

Alexandru DOBAI 
#Raliuri‑de‑POVESTE
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Cu 15 ani în urmă, în ultima etapă de campionat 
național desfășurată la Piatra Neamț, Claudiu 
David și Mihaela Beldie aveau să obțină primul 
lor succes în clasamentul general absolut. 
Întâmplarea face ca numele competiției să fi fost 
Raliul Pietricica. A fost locul perfect pentru ca o 
altă pietricică să răstoarne... toate pronosticurile. 
 
Lăsând la o parte faptul că a fost primul raliu de 
macadam în care a evoluat cu o mașină având 
tracțiune integrală, Claudiu a avut de înfruntat și 
capriciile vremii, ploaia din ziua a doua 
transformând suprafața traseului într‐un veritabil 
patinoar. Fără a fi impresionați de condițiile 
dificile, cei doi și‐au văzut de treabă și s‐au 
instalat la conducere imediat după terminarea 
primei probe speciale. 

A fost, de altfel, debutul unui minirecital terminat 
cu șase scratch‐uri consecutive, mașina cu numărul 
14 nemaipărăsind fotoliul de lider până la trecerea 
liniei de sosire. Singurii piloți care au reușit să mai 
câștige câte o probă specială au fost Constantin Aur 
și Alexandru Pițigoi, clasați pe locurile al doilea, 
respectiv al cincilea la finalul întrecerii. 
 
Ultima treaptă a podiumului de premiere a 
revenit echipajului Dan Gîrtofan / Dorin Pulpea, 
care își păstra astfel poziția secundă din 
clasamentul campionatului național. În ciuda 
handicapului evident constituit de cele trei treceri 
în recunoașteri, Marco Tempestini s‐a descurcat 
foarte bine în prima sa etapă de macadam, locul 
al patrulea fiind suficient pentru menținerea 
fotoliului de lider în topul campionatului. 

Foto: FreelancerClaudiu David / Mihaela Beldie - Mitsubishi Lancer Evo IX

PIETRICICA MICĂ RĂSTOARNĂ ... 
Raliul Pietricica 2006



După un început în care a trebuit să treacă peste 
capriciile servodirecției, Bogdan Marișca s‐a 
confruntat cu probleme electrice, timpul pierdut 
privându‐l de șansa unui loc pe podium. Campionul 
național en‐titre a încheiat pe locul al șaselea, urmat 
de Sorin Badea și de Mihai Leu. Dacă Sorin s‐a bucurat 
de cel mai bun rezultat înregistrat în acest sezon, nu 
același lucru poate fi spus despre Mihai. Constrâns să 
evolueze cu o cutie de viteze de serie, spre final el a 
ajuns să parcurgă una din probele speciale doar în 
treapta a treia. Locul al nouălea i‐a revenit lui 
Alexandru Filip, care semnează și cel mai bun rezultat 
în bătălia modelelor cu două roți motrice, 
bucureșteanul ratând de puțin obținerea unui 
punct în clasamentul general absolut. 
Günther Graef și Cristian Cibu au câștigat bătălia din 
grupa H, mașina Toyota terminând în fața echipajului 
Aurel Cladoveanu / Silviu Dascălu (Mitsubishi). 

Alexandru DOBAI 
#Raliuri‑de‑POVESTE
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Mihaela Beldie și Claudiu David

Aterizare cu Adrian Dumitru Răspopa


