
 
NORME  DE  CONDUITĂ  CIVICĂ  IN  PROIECTAREA   

ŞI  REALIZAREA  ALARMELOR  AUTO 
 

 O foarte veche normă de conduită socială ne învaţă că dacă nu poţi face bine, cel puţin să nu faci 
rău şi cu toate acestea am ajuns să ne facem rău în mod absurd cu o nonşalanţă care pune în discuţie 
nu numai elementarul bun simţ, ci chiar calitatea de fiinţă raţională a omului.  
 Cu toate că legea interzice clacsonatul, creşte de la o zi la alta numărul autoturismelor a căror 
alarmă sonoră se activează atunci când fac manevra de parcare cu spatele, dar şi atunci când închid 
sau deschid portierele prin telecomandă. Caracterul percutant şi de foarte mare intensitate al 
semnalelor, emise pentru a alarma, crează disconfort şi de foarte multe ori suferinţă fizică reală la 
toţi cei care se odihnesc sau lucrează în multele blocuri din zonele afectate. În zonele cu birouri, cu 
săli de curs sau cu săli de bibliotecă, aceste zgomote de o evidentă şi absolută inutilitate diminuiază, 
în mod indiscutabil, randamentele de muncă în proporţie de masă.   
 Desigur că pot fi inventariate şi evaluate efectele negative care apar în acest caz, dar la ce bun să 
pui în cântar multa suferinţă dacă agresiunea şocurilor sonore în spaţiile de muncă şi de odihnă se 
declanşează fără a exista absolut nici un beneficiu pentru cel care produce aceste zgomote. Interesul 
lui este să-şi închidă şi să-şi deschidă portierele, iar martorul luminos din dotarea maşinii este 
concludent pentru funcţionarea întregului sistem. Absurdul capătă dimensiuni infernale atunci când 
aceste, aşa zis „mici extravaganţe” se ţin lanţ, iar manevrele de intrare sau de ieşire cu spatele din 
parcări asistate de alarmele lor urmează una alteia, aşa cum se întâmplă frecvent în zona instituţiilor 
de interes public. 
 Pentru ce toată această agresiune sonoră, din moment ce ea nu foloseşte în nici un fel celui care 
utilizează în mod absurd alarma autoturismului său, sfidând legea care interzice clacsonatul?  
 Prin gravele lor efecte, ca şi prin inutilitatea lor absolută, zgomotele acestea sunt dezumanizante 
şi cu ele nu te poţi obişnui aşa cum nu te poţi obişnui cu picătura chinezească. Foarte trist este faptul 
că asemenea dispozitive sunt realizate de inteligenţa şi de puterea de creaţie a unor ingineri care, de 
dragul unui prea bizar mod de afirmare, altfel destul de ieftin, produc mult rău în planul sănătăţii 
publice şi foarte multă pagubă în plan economic, fiindcă disconfortul, oricum vom vrea sa-l 
interpretăm produce, direct şi indirect, multă paguba materială. Da, uneori se mai acceptă şi 
asemenea pierderi în schimbul unor alte avantaje, dar în acest caz nu există nici unul şi cu toate 
acestea nici producătorul, nici beneficiarul, nici cei de la protecţia mediului şi nici măcar poliţia n-a 
spus NU aberaţiei, care înainte de orice este de natură tehnică.  
  De aceea tuturor celor de faţă şi în primul rând conducerii AGIR le adresez rugamintea de a lua 
în considerare această formă majoră de poluare fonică a mediului şi de a întreprinde toate diligenţele 
necesare pentru a se interzice utilizarea alarmelor auto în timpul manevrelor de închidere-deschidere 
a portierelor sau de parcare cu spatele, în primul rând fiindcă sunt absolut inutile, dar şi extrem de 
nocive cu consecinţe grave în ceea ce priveşte sănătatea publică.   
 Şi dacă tot am ajuns să considerăm că educaţia este o componentă esenţială a politicii de mediu 
atunci va trebui să recunoaştem că în raport cu performanţele tehnice actuale avertizoarele sonore 
sunt depăşite, atât din punct de vedere al eficienţei, cât şi din punct de vedere economic.   
 Mai civilizat, mai eficient, dar şi mai ieftin ar fi dacă semnalele traductoarelor de securitate auto 
vor pune în funcţiune pe de o parte sistemul luminos al autoturismului, iar pe de altă parte va emite 
un semnal pe unde hertziene pentru declanşarea alarmei sonore aflată doar la proprietar. Atunci 
ploaia sau trecerea unei motociclete nu va mai declanşa ca acum vuietul alarmelor auto.  
 Există suficiente soluţii tehnice. Există toate componentele necesare. Totul este ca ele să fie 
transformate în produse finite pentru a căror realizare se vor crea noi locuri de muncă, iar lumea va 
trăi puţin mai civilizat.  
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