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editorial

Numărul 49 al publicaţiei noastre apare într-un moment special: se 
împlinesc luna aceasta patru ani de la apariţia revistei, în luna august a 
anului 2010. Este pentru noi un moment aniversar, de sărbătoare, pe care-l 
întâmpinăm cu bucurie.

În ultimii 4 ani, presa română a intrat pe o spirală degradantă dramatică. 
Informaţia obiectivă a fost înlocuită cu intoxicări, diversiuni, cancan, toate 
numite simplist „tabloidizare”.

Televiziunile se întrec în pus persoane publice să îşi prezinte părerea 
personală contra cronometru, fie se pricep, fie nu, pe tot ce se întâmplă, 
moment de moment. Media încearcă să se vândă cât mai bine, răcnind fără 
întrerupere ştiri senzaţionale.

A-ţi face meseria în atari condiţii e problematic. Înainte, când sunai un 
oficial şi-i puneai o întrebare, ţi se răspundea. Azi, chiar când n-au nimic de 
ascuns, interlocutorii se tem: dacă eu spun una şi ei publică alta?

Presa de transport s-a diversificat. Există publicaţii mai multe, cu o ofertă 
editorială generoasă. Revista Mişcarea a mizat pe ancheta şi investigaţia 
profesionistă, echidistantă.

Ne străduim să facem în aşa fel, încât fiecare articol publicat să fie o 
probă de profesionalism. Grafica de înaltă calitate ar face publicaţia să fie 
calificată ca fiind „frumuşică” şi doar atât. Dar munca jurnaliştilor noştri e 
complexă. Există texte la care e evident că volumul de muncă necesar scrie-
rii e de trei, patru sau cinci ori mai mare decât la un cotidian, unde mai nou 
dai copy-paste la o depeşă de agenţie, schimbi puţin titlul, scoţi „relatea-
ză...”, apoi te semnezi, aruncând câteva consideraţii personale.

Pe presa de înaltă calitate, în vremuri foarte vitrege, vom miza în continua-
re. Cititorii noştri trebuie să ştie că Revista Mişcarea le va da întotdeauna:

1. INFORMAŢIE PURĂ Ce se întâmplă în România şi în lume, în domeniul 
Transporturilor şi în general în afaceri, ca şi în mediul politic, legat de busi-
ness.

2. ANCHETE ŞI INVESTIGAŢII De ce anume se întâmplă aceste lucruri, cu 
audierea actorilor din pieţe şi mediul politic, ca şi a experţilor.

3. COMENTARII AVIZATE Ce determină trendul evoluțiilor şi spre ce anume 
ne îndreptăm.

Fie-ne dat ca în următorii ani să vă scriem bine şi să ne citiţi cu bine!

Florin Budescu e jurnalist din 1990. 
Scrie articole pe domeniile economic şi 
financiar. În anul 2007 a câştigat  
Premiul pentru jurnalism economic  
al Clubului Român de Presă.

cu Revista Mișcarea
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Romanian exports 
between imbalances and 
achievements

The trade deficit decreased in 2013 compared to 
2012 by 40.8%, following 10% growth in exports and 
imports by only 1%. This is the good news. The bad 
news is that in the top 10 we don’t have any exporter 
with Romanian majority shareholding, which makes us 
dependent of business strategies established abroad.
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highlights
Russia and „the mad cow” – a direct attack on Romanian –  
Chinese trade

France and Belgium are hindering 
the East-European hauliers

ECO-TRAN: How became green the 
leadership of TRAN Commision

Russia imports large quantities of beef from Argentina, Brazil and US.  For Moscow, all the cattle from Romania 
does not matter from the economically point of view. But from a politically point of view, surely. A ban imposed 
by the Kremlin for the oxen from Romania, even without reason, may influence China and the Muslim world.

France and Belgium have recently banned the normal weekly rest 
period of drivers in vehicles. The fines applied to all offenders are 
more dramatic than in the case of racial discrimination!

The elections in TRAN Commission from 7th July for the leading posts 
have brought again in the spotlight the personality of Michael Cramer. 
Cramer is the new president of TRAN. He is a member of the Greens 
in the EFA (European Free Alliance). Beside him, as vice-presidents, 
were elected the Frenchman Dominique Riquet, the German Dieter-
Lebrecht Koch, the Polish Tomasz Piotr Poręba and the Hungarian 
István Újhelyi. 
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Pe 30 aprilie 2014, într-un abator din Bistrița-Năsăud au fost sacrifi-
cate 40 de taurine. O vacă a fost depistată cu o formă atipică de en-
cefalopatie spongiformă bovină (ESB - boala vacii nebune). ANSVSA 
și-a făcut datoria. Autoritățile n-au ascuns adevărul sub preș. Perfect: 
deci avem filtre sanitar-veterinare bune. Rusia a anunțat că nu mai 
importă animale vii, carne și produse din carne de vită din România. În 
realitate, nu a mai cumpărat de peste zece ani taurine din țara noas-
tră. Noi nu prea mai avem suficiente nici pentru noi. Prin urmare: cum 
interzici un lucru ce nu există? Și atunci, despre ce e vorba?

C arnea infestată n-a ajuns 
în comerţ: a fost depis-
tată şi distrusă. Au fost 

ucise toate vacile fermierului din 
Chinteni, Cluj, de unde provenea 
vaca. Crescătorul a fost despă-
gubit. „Sănătatea publică nu e 
şi n-a fost pusă-n pericol nici un 
moment. Carcasele de bovină din 
grupele susceptibile se comercia-
lizează după primirea rezultatelor 
de laborator pentru ESB. Au fost 
instituite restricţii la circulaţia 
animalelor, conform regulamen-
telor europene“, arată ANSVSA. 
Din 2002, în România se pot testa 
rapid animalele pentru ESB. „Dacă 
la final, cu teste în laboratorul de 
specialitate din Marea Britanie, se 
confirmă că e vorba despre un caz 
atipic, acesta nu se ia în considera-
re şi nu se poate vorbi despre un 
pericol“, spune Vladimir Mănăsti-
reanu, președintele ANSVSA.

Viorel patrichi

INEDIT

Rusia și „vaca nebună“ 
- atac direct la comerţul româno - chinez

www.econom
ica.net

Vladimir Mănăstireanu, 
preşedintele ANSVSA
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siei, apropierea fără rezerve de SUA, unicul partener 
ce contează realmente pentru securitatea României 
și interesele ei, campania europeană dusă de Traian 
Băsescu pentru aderarea R. Moldova la UE.

O balanță strâmbă
Rusia e un partener economic important pentru Româ-
nia. Enorma ei piață prezintă interes pentru oamenii 
noştri de afaceri, dar nu ei poartă vina că nu abordează 
spaţiul CSI. Nici președintele, care cere să se respecte 
interesele noastre la Marea Neagră. Kremlinul e vi-
novat, pentru că amestecă politica în comerțul liber. 
Foarte mulți ruși ar cumpăra mobilă, încălțăminte şi îm-
brăcăminte din România. Cu ani în urmă, am verificat 
această atitudine la un târg din Moscova. Ei n-au uitat 
că românii au design de înaltă ținută. Așadar, România 
are balanță negativă cu Rusia: deficit peste un miliard 
de euro.   

Dai în rOmânia și crapă  
în... china
Ne aflăm în plin război geopolitic 
și geoeconomic, ce poate afecta 
și interesele transportatorilor. Ro-
mânia a primit recent din partea 
Organizaţiei Internaţionale pentru 
Epizootii (OIE) certificatul prin care 
i se recunoaşte statutul de ţară cu 
risc neglijabil pentru ESB. Atentă la 
bolile taurinelor din UE, unde caută 
mai mult animale sănătoase, China 
și-a trimis negustorii să comande 
500.000 pe an din România. De 
unde să scoatem noi atâtea vaci? 
Abia mai avem vreun milion, coman-
da era interesantă. Mai nou, chinezii 
umblă prin țară și vor să cumpere 
fermele cu tot cu... fermieri. Lumea 
musulmană, cu excepția Turciei, e 
o piață uriașă pentru crescătorii 
noștri. Aici găsesc arabii carne „ha-
lal” și evreii cumpără animale „ko-
sher”! Rusia importă mari cantități 
de carne de vită din Argentina, Bra-
zilia și SUA. Taurinele din România 
nu contează economic pentru Mos-
cova. Dar nu și politic. O interdicție 
impusă de Kremlin pentru boii din 
România, fie și fără motiv, are gre-
utate în China și lumea musulmană.

România a mai fost atrasă în 
scandaluri internaționale pe tema 
produselor alimentare: înlocuirea 
cărnii de vită cu carne de cal în Ma-
rea Britanie s-a dovedit opera unor 
firme engleze cu ștaif. Laptele cu 
aflatoxină a fost o acțiune Dano-
ne, Friesland ș.a.m.d., ce doreau 
să determine crescătorii români să 
reducă prețul laptelui, deși sem-
naseră contractele. Fantoma „va-
cii nebune” e opera Kremlinului. 
Bucureștiul trebuie pedepsit pen-
tru: Scutul anti-rachetă de la Deve-
selu, politica externă proprie, ruptă 
complet de zona de influență a Ru-

INEDIT

rusia duce 
aceeași politică 
a șantajului 
economic și față 
de chișinău, și 
față de țările bal-
tice, mai ales în 
raport cu letonia: 
descoperă brusc 
deficiențe sani-
tar-veterinare.

câteva exporturi, importuri și deficite 2013
România, piață de desfacere, exportator preponderent de materie primă și 
materiale. Nu Rusia a provocat cel mai mare deficit comercial în 2013. Pe primul 
loc e Ungaria, apoi urmează Kazahstan, China și abia apoi Rusia, de unde am 
cumpărat mai ales gaze.

Ţara Valoare export 2013 (mld. €) Valoare import 2013 (mld. €) Deficit 2013 (mld. €)
Ungaria  2,418   4,9156  2,4976
Kazahstan  -   -  2,190
China  0,385   2,0933  1,7083
Rusia  1,3391   2,3912  1,0521

CoolWallpaperHDS
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INSOLVENŢE

Conform unui studiu Coface, 71% din-
tre companiile de transport din Româ-
nia prezintă un risc de insolvenţă peste 
medie. 4.295 de companii şi-ar fi încetat 
activitatea anul trecut. Numărul e relativ 
egal cu cel al firmelor de profil înfiinţate 
în anii 2011 şi 2012.

Impactul insolvenţei asupra 
Transporturilor rutiere

P e parcursul anului 2013, s-au 
deschis 26.372 de noi insol-
venţe, faţă de anul anterior, 

când s-au deschis 25.824 de proce-
duri noi. Sectorial, conform unor 
surse din piaţă, avem în România 
115.000 de firme cu obiect de acti-
vitate Transporturile. Dacă vom co-
rela, dând crezare acestei cifre, cele 
4.295 de companii ce şi-au încetat 
activitatea în anul 2013 reprezintă 
puţin peste 4% din totalul societă-
ţilor comerciale de profil. Coface 
pare însă că mizează pe altă cifră to-
tală a firmelor, ceva mai mică. Este 
oricum puţin. 71% dintre compani-
ile ce prezintă un risc de insolvenţă 
- înseamnă exact 81.650 de firme. 
Dar nu toate firmele cu risc de in-
solvenţă ajung să-şi declare juridic 
această stare financiară şi oricum, 
chiar dacă acest lucru se întâmplă, 
paşii procedurii de intrare în insol-
venţă sunt numeroşi, iar numărul 

Florin budescu

insOlVEnŢa e o metodă de salvare, nu de 
lichidare a firmei. Procedurile legale din legislaţia 
insolvenţei sunt o cale prin care o companie poate evita 
falimentul. Așadar, firmele (de Transporturi) ce-și decla-
ră insolvenţa nu sunt condamnate, ci sunt printre cele cu 
șanse să supravieţuiască crizei.

TalkMoneyBlog



7

INSOLVENŢE

firmelor ce ajung de fapt în această 
situaţie e mult mai mic decât cifra 
aparent alarmantă a celor peste 
80.000 de firme vizate în studiul de 
impact teoretic.

În general, comerţul exterior al 
României cunoaşte o relativă stag-
nare, pe fondul depresiunii eco-
nomice globale în care ne aflăm, 
în interiorul căreia au loc creşteri 
şi scăderi ale unor pieţe, umflări 
şi dezumflări ale „baloanelor” de 
piaţă. Aceasta generează o subţi-
ere lentă a numărului de firme de 
transport şi de scădere a persona-
lului celor ce rămân pe piaţă, pentru 
păstrarea rentabilităţii, cu redimen-
sionarea bugetului.
Între factorii de intrare ce mai pot fi 
listaţi, am enumera: creşterea pre-
ţurilor serviciilor, pentru că preţuri-
le carburanţilor vor creşte în conti-
nuare; costurile cu forţa de muncă 
nu pot fi elasticizate foarte mult, 
deoarece reducerea personalului 
sau scăderea excesivă a salariilor 
duce la scăderea calităţii servicii-
lor. Se pune foarte serios problema: 
câte dintre firmele de transport vor 
avea, în aceste condiţii financiare, 
banii pentru mărirea flotelor şi pen-
tru investiţiile pe termen mediu şi 
lung (destinate dezvoltării)? Avan-
tajate sunt firmele mari şi foarte 
mari, cu resurse pentru investiţii, ce 
pot gestiona şocul financiar atipic, 
asimetric, la care sunt supuse de 
mediul econonic turbulent în care 
evoluăm.   

Top 10 sectoare din punct de vedere al numărului de insol-
venţe în 2013. Transporturile, conform Coface, sunt pe 6. Inte-
resant de notat: în top 10 sectoare ca număr de insolvenţe anul 
trecut, raportat la mia de firme active, sectorul Transporturi nu 
mai e prezent.

1.    Comerţ cu amănuntul
2.    Comerţ cu ridicata şi distribuţie
3.    Construcţii
4.    Alte activităţi de servicii prestate în principal întreprinderilor
5.    Hoteluri şi restaurante
6.    Transporturi
7.    Fabricarea lemnului şi a produselor din lemn
8.    Agricultura
9.      Fabricarea produselor textile, a articolelor de îmbrăcăminte  

şi încălţăminte
10.  Industria alimentară şi a băuturilor

Trasporturile nu sunt printre primele zece domenii listate de Coface ca 
având cea mai ridicată rată a insolvenţei la mia de firme. Au fost considera-
te firme active în acest studiu doar companiile cu cifra de afaceri de peste 
1.000 € pe lună în anul 2012.

Sector de activitate Insolvenţe 2013 Insolvenţe 2013 Insolvenţe 2012 Creştere  Insolvenţe
   (procentual) (procent din total) 2013 / 2012    la mia de firme
Transporturi 1.720  7% 1.685 2% 76
sursa: BPI, Ministerul Finanţelor Publice

sursa: BPI, MFP, date prelucrate Coface

vesiir
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TRANSNEWS

VICTORIE

TAROM  
nu scapă 
de pierderi
CN Tarom şi-a redus pierde-

rile cu 44% anul trecut, 
faţă de 2012, până la 130,1 mili-
oane de lei (29,4 milioane €) şi a 
înregistrat o creştere cu 3,5% a 
cifrei de afaceri, la 1,085 miliarde 
de lei (288 milioane €). În 2012, a 
înregistrat pierderi de 230,6 mi-
lioane de lei şi o cifră de afaceri 
netă de 1,048 miliarde de lei.

REVOLUȚIE

Obama face reclamă la mașinile vorbitoare

REVIRIMENT

Scania crește iar

P reședintele Barack Obama 
vrea să evidențieze activita-
tea administrației sale ală-

turi de cercetători și de fabricanții 
ce vor să producă vehicule  ce vor-
besc între ele. Într-o vizită la un 
centru guvernamental de cerceta-
re de pe o autostradă din Virginia, 
Obama s-a pronunțat pentru dez-
voltarea tehnologiei de comunica-
re „între mașini și unitățile de in-
frastructură”, pentru a îmbunătăți 
navigarea. Casa Albă insistă ca, 

prin tehnologia wireless, automo-
bilele, camioanele și alte vehicule 
să poată comunica pentru a putea 
transmite informații în timp real. 
Se speră astfel că numărul acci-
dentelor grave se va reduce, iar 
consecințele se vor remedia rapid. 
Se va reduce și consumul de com-
bustibil. Tehnologia va fi aplicată 
din 2017, înainte ca Obama să pă-
răsească Biroul Oval. Se va intensi-
fica și cooperarea dintre producă-
torii de camioane și automobile și 

Universitatea de Transporturi din 
Michigan. Ford, General Motors, 
Honda, Hyundai, Daimler, Nissan, 
Toyota și VW participă la efortul 
comun de cercetare. Testele veri-
fică modul în care tehnologia fără 
fir ar putea îmbunătăți siguranța 
în trafic cu cipuri care să detecte-
ze accidentele. Departamentul de 
Stat al Transporturilor a parcurs 
deja două etape de testare. În 
studiul pilot s-au folosit 3.000 de 
mașini, camioane și autobuze. 

D eținută acum de VW, 
anunță că a înregistrat 
noi recorduri în trimes-

trul al doilea la producția de 
camioane, datorită creșterii 
puternice a cererii europene.  
În toamnă, compania va mări 
producția de TIR-uri. Marele 
producător suedez, cumpă-
rat în iunie de  VW, ce a plătit 
6,7 miliarde € pentru acțiunile 
minoritarilor, informează că a 
produs în trimestrul al doilea 
20.987 de camioane, compara-

tiv cu 20.694 în aceeași perioa-
dă din 2013. „Scania a primit co-
menzi mari din Europa. Cererea 
Rusiei a fost afectată din cauza 
turbulențelor din Ucraina. S-au 
redus și solicitările din America 
Latină”, se arată într-un comuni-
cat al companiei, citat de Reu-
ters. Scania precizează că Euro-
pa își înlocuiește flota învechită 
și de aceea compania va acorda 
atenție celei mai mari piețe: a 
camioanelor suedeze. Compa-
nia face noi angajări.

mustangsdaily.com
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TRANSNEWS

CORUPȚIE

Jos plușul 
de pe  
camioane!

X i Jinping, președintele 
Chinei, a anunțat că 
mașinile oficiale vor fi 

folosite numai în situații de 
urgență. El s-a supărat pe dem-
nitarii corupți, ce trăiesc extra-
vagant pe banii poporului, ceea 
ce amenință existența Partidului 
Comunist. Anul trecut, armata 
a început înlocuirea plăcuțelor 
de înmatriculare ale mașinilor și 
camioanelor, fiindcă multe erau 
căptușite cu pluș de lux. Feribo-
turile scumpe ale activiștilor de 
partid au fost dirijate spre misi-
uni de salvare. Xi le reproșează 
că folosesc mașinile în scopuri 
personale, provocând o risipă 
uriașă de fonduri și numeroase 
plângeri. Funcționarii publici vor 
primi în schimb subvenții adec-
vate pentru transport. Totul a 
pornit de la anchetarea activistu-
lui Mao Xiaobing, care a încălcat 
grav disciplina de partid: a luat 
mită și... și-a înșelat nevasta!

EFICIENTIZARE

CFR Marfă are prea multe linii

SACRIFICIU

Un nou secretar la  
Ministerul Transporturilor

ORFANUL

Transalpina  
„n-are tată, n-are mamă”

MT susține că majo-
ritatea liniilor de 
cale ferată din 

România sunt neprofitabile. CFR 
Marfă susține că planurile auto-
rităţilor, de reducere a reţelei 
feroviare, trebuie regândite, iar 
închiderea unor secţii va afecta 
activitatea companiei. Închiderea 
sau închirierea unor tronsoane din 
reţeaua feroviară e şi unul dintre 
angajamentele României faţă de 

FMI. „Nu există linii de cale fera-
tă profitabile, sunt foarte puţine. 
Ne-am uitat la raportul de recu-
perare a costurilor. Toate aceste 
linii propuse spre a fi reduse au 
un raport de recuperare a costu-
rilor sub 10%. Reţeaua ce rămâne 
- 60% din calea ferată - acoperă 
peste 90% din transportul pe ca-
lea ferată“, a declarat Cătălin Cos-
tache, director al Direcţiei de Pro-
gramare din AM POS Transport.

M ircea Jorj, vicepreşedinte 
al Agenţiei Naţionale a 
Funcţionarilor Publici, fost 

preşedinte PSD Cluj, a fost numit 

de Victor Ponta secretar general al 
Ministerului Transporturilor (MT), 
la cererea noului ministru, clujeanul 
Ioan Rus.

I oan Rus anunță că DN 67C, su-
pranumit Transalpina, e deschis 
circulației. „Doar că are statut 

de drum în lucru, adică cu restricțiile 
de rigoare, atenționat fiecare să 
umble cu grijă, că nu-s finalizate 
chiar toate chestiunile”, a spus Rus. 
„Transalpina e în situația de copil or-
fan. N-a fost preluată de CNADNR 
de la constructor, acesta e în fali-
ment sau nu știu exact, a preluat-o o 
firmă de insolvență, care a renunțat, 
a luat-o a doua, care nici aia...Trans-
alpina deci e copil orfan, n-are tată, 

n-are mamă și încercăm să vedem, 
prin serviciile de protecție socială, 
asistență, casa copilului să-i găsim o 
soluție. Ăsta e adevărul-adevărat”, 
a declarat ministrul Transporturi-
lor. Transalpina leagă Transilvania 
de Oltenia, de la Sebeș - Alba, până 
la Bengești - Gorj. Până în prezent, 
drumul, lung de 148 km, a fost asfal-
tat pe cea mai mare parte, dar n-au 
fost finalizate lucrările de reabili-
tare, acestea fiind sistate din 2012. 
Șoseaua ajunge la 2.107 m, pe Vâr-
ful Păpușa.

www.railwayinsider.eu
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TRANSNEWS

SEMNAL

Crește prețul la aluminiu

ORB

Camioane fără șofer

P rețul la aluminiu ar putea 
crește cu o treime, până la 
2.500 $/t, dacă producăto-

rii de mașini din SUA vor produce 
tot mai multe vehicule din acest 
metal, informează un concern 
al fabricanților de aluminiu din 
Japonia. Ford vrea să lanseze în 
acest an un camion din aluminiu, 
metal mai ușor ca oțelul, ceea ce 
ar determina reducerea consu-
mului de combustibili. „Dacă mai 

mulți fabricanți vor urma calea 
deschisă de Ford, prețul alumi-
niului va crește până la 2.500 $/t”, 
avertizează Takashi Ishiyama, 
președintele Asociației Producă-
torilor de Aluminiu din Japonia. 
Bursa metalelor din Londra indi-
că acum un preț de 1.900 $/t de 
laminate din aluminiu, stabil de 
13 luni. Ishiyama spune că Ford 
are nevoie acum de mari cantități 
de aluminiu pentru noile lui ca-

mioane, F-150. Și constructorii 
japonezi se orientează tot mai 
mult spre aluminiu, deși preferă 
să reducă consumurile de com-
bustibil prin noi tehnologii, nu 
prin renunțarea la oțel. „Cu toa-
te acestea, avem un obiectiv pe 
termen lung – să stimulăm cere-
rea de aluminiu în Japonia de la 4 
milioane t în prezent, până la 6,5 
milioane în 2035”, spune  Ishiya-
ma. 

M ercedes-Benz S-class pro-
movează camioanele fără 
șofer, pentru a reduce 

costurile de transport: produce 
deja la uzina de la  Sindelfingen, 
de lângă Stuttgart, de pe 24 ia-
nuarie 2014. Testele cu un iPad la 
volan au avut loc recent pe auto-
strada A14, de lângă Magdeburg, 
Germania, sub privirile directorilor 
de la Daimler. Prototipul autoca-
mionului Mercedes-Benz 2025 e 
un pas important, în această cur-
să pentru dezvoltarea vehiculelor 
fără șofer. Daimler e în fruntea 
plutonului german, ce vrea să con-
tracareze performanțele Google 
(GOOGL.O) în domeniul mașinilor 
fără șofer. Cel mai mare producă-

tor de camioane din lume are con-
vingerea că tehnologia lui va pu-
tea depăși reglementările juridice, 
chiar dacă progresul tehnolgic va 

provoca și conflicte cu sindicatele 
transportatorilor. Să vedem ce se 
va întâmpla după primul accident 
al camionului driverless.

Grupaj realizat de Viorel Patrichi

CONFORT

Baie în tren și bere la discreție

C a să-i ferească pe călători 
de stresul caniculei, japo-
nezii le oferă  băi calde în 

tren și bere la discreție pe ruta 

Yamagata – Fukushima, din nor-
dul țării. Nu știm până unde mer-
ge discreția medie a unui japonez, 
dar la Nagasaki poți să bei bere în 

tramvai timp de 90 de minute, cât 
durează drumul. Oferta nu e chiar 
la discreție. Fiecare călător poate 
primi bere de 3.000 de yeni (21 €).

www.wheelsology.com
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ŞTIRI DIN EST 

Kîrgîstan ar putea să nu adere  
la Uniunea Vamală din cauza Chinei

Rusia a înăsprit normele  
la transporturile agabaritice

Belarus, Ucraina și Polonia restabilesc calea 
navigabilă Marea Neagră - Marea Baltică

Kazahstan pregătește  
încă două autostrăzi cu plată

A derarea Kîrgîstanului la Uni-
unea Vamală în acest an e 
pusă sub semnul întrebării, 

a spus ministrul Comerțului Comi-
siei Economice Eurasiatice, Andrei 
Slepniov. Aderarea e problematică 

din cauza fluxului mare de importuri 
ilegale din China, ce poate prejudi-
cia economiile țărilor din Uniune. 
Oficialul consideră că soluționarea 
problemei e dificilă, pentru că oa-
menii implicați în comerț vor trebui 

angajați cu forme legale. Kîrgîstanul 
vrea să adere la Uniunea Vamală la 
sfârșitul acestui an. Federația Rusă 
va aloca republicii 1,2 miliarde de 
dolari pentru facilitarea integrării. 
(K-News)

D e la 1 iulie, în Federația Rusă, 
au intrat în vigoare noi preve-
deri privind transportul aga-

baritic și greu. Compania națională 

de drumuri din Rusia „Rosavtodor” 
a informat că „transportul mărfuri-
lor agabaritice și grele e posibil doar 
cu condiția dezasamblării acestora”. 

„Mărfurile agabaritice și grele asam-
blate sunt interzise și nu vor obține 
autorizație de transport”, informea-
ză Rosavtodor. (ASMAP)

B elarus, Ucraina și Polonia 
planifică restabilirea căii 
navigabile E-40, ce va face 

legătura dintre Marea Neagră și 
Marea Baltică. Proiectul a fost 
elaborat de o comisie tehnică, 

care până în 2015 va fi analizat, în 
baza unui studiu de fezabilitate. 
Autoritățile de la Minsk speră că 
proiectul va permite întreprinde-
rilor navigabile din Belarus să-și 
extindă activitatea locală la nivel 

internațional. Transportul fluvi-
al ar putea fi folosit nu numai în 
construcții, dar și pentru pasageri. 
Proiectul e finanțat de UE, în ca-
drul proiectelor transfrontaliere 
Ucraina – Polonia - Belarus. (Belta)

P ână în anul 2015, în Ka-
zahstan vor apărea încă 
două autostrăzi cu taxă, a 

declarat ministrul Transporturilor 
și Comunicațiilor, Zhenis Kassym-
bek. Kazahii au semnat un contract 
cu compania turcă Vendeka. Aceas-
ta va gestiona sistemul electronic 
de colectare a taxei de drum pe 
autostrada Astana – Alma-Ata (pe 
porțiuna până la Atbasar, ce duce 

spre Ekaterinburg) și pe autostra-
da Șimkent – Kîzîlorda, care face 
legătura cu Samara. Testarea sis-
temului de taxare electronică va 
începe din ianuarie 2015. Taxa de 
drum în Kazahstan a fost introdusă 
în anul 2013, pe autostrada Astana 
- Șiukinsk. Într-un an, a adus în buge-
tul de stat peste patru milioane de 
dolari. Potrivit Ministerului Trans-
porturilor, 7000 km de autostrăzi și 

drumuri naționale ar trebui să fie ta-
xate până în 2022. Demnitarul a mai 
anunțat că, din momentul realizării 
proiectului „Europa de Vest - China 
de Vest”, a fost deschisă circulația 
pe 1.727 din cei 2.452 km din traseul 
coridorului pe teritoriul Kazahsta-
nului. În acest an, autoritățile ka-
zahe vor să finalizeze construcția 
porțiunii ce va lega Șimkent cu fron-
tiera rusă. (Tengrinews)



13

ŞTIRI DIN EST 

A fost liberalizată piaţa  
serviciilor aero Moldova - Rusia

În Belarus 
s-a scumpit 
escortarea 
mărfurilor  
periculoase  
și agabaritice

R estricţiile pentru cursele 
aeriene Chişinău - Mos-
cova, singura destinaţie 

reglementată până în prezent 
în relaţiile de transport aeri-
an dintre R. Moldova şi Rusia, 
au fost anulate, a informat Mi-
nisterul Transporturilor şi In-
frastructurii Drumurilor de la 
Chișinău. Decizia de liberalizare 
a acestei destinaţii mai devre-
me decât se planificase a fost 
luată în consultările bilaterale 
din domeniul transportului aeri-
an. Anterior, în noiembrie 2012, 
autorităţile Moldovei şi Rusiei 
au decis liberalizarea totală a 
pieţei aeriene, din noiembrie 

2014. Devansarea termenului 
a fost determinată de cererea 
sporită de pasageri şi de intere-
sul mai multor companii aerie-
ne. Moscova e principala desti-
naţie a călătoriilor aeriene din 
R. Moldova. Anul trecut, cursele 
spre şi dinspre Moscova au asi-
gurat peste 28% din fluxul de 
pasageri de pe Aeroportul In-
ternaţional Chişinău. În primele 
trei luni ale acestui an, s-a ajuns 
la o cotă de 40%. Potrivit unor 
specialişti, liberalizarea mai ra-
pidă se datorează şi faptului că 
aeroportul din Chişinău a fost 
concesionat unor companii ru-
seşti. (Unimedia)

G uvernul Belarusului a majo-
rat prețul serviciilor acorda-
te de Poliția Rutieră, inclusiv 

la escortarea de un echipaj a mărfu-
rilor agabaritice, grele și periculoa-
se. Escortarea acestor transporturi 
va fi achitată după distanța parcur-
să, la noul tarif, de 5.500 de ruble 
(0,50 USD) pe kilometru. Noile tari-
fe au intrat în vigoare de pe 14 iulie 
2014. (BAMAP)

Grupaj realizat de Tatiana Bernevec
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EXPORTATORII NOŞTRI

N ici unul dintre primii zece 
exportatori și doar doi ex-
portatori în top 100 sunt 

în anul 2013 firme cu acționariat 
majoritar românesc, arată INS. 
Doar două companii româneşti din 
producţie (InterAgro – agricultură, 
îngrăşăminte şi Aramis Invest din 
Baia Mare – mobilă) sunt în top 100. 
Dacia a rămas liderul exportatori-
lor. Pe locul doi e Rompetrol Rafi-
nare SA (ce a urcat de pe 3) și Ford 
România, care în 2012 era pe 11.

Dacia a avut estimativ, în 2013, 
exporturi de cel puţin 2,5 miliarde 
€. Rompetrol Rafinare (deţinută 
de KazMunaiGas) a avut exporturi 
de circa 1,7 miliarde €. Ford a avut 
exporturi de circa un miliard €. No-
utate – în 2013, pentru prima dată 
în ultimii patru ani o companie din 
agricultură ajunge în clasamentul 

celor mai mari exportatori: subsidiara română a com-
paniei germane Alfred C. Toepfer International, cu 
afaceri cu cereale, seminţe şi furaje în 36 de ţări, ce 
operează mai multe silozuri în sudul României.

10 firmE Dau 20% Din ExpOrturi
Din datele INS, primii 10 exportatori au generat în 
2013 20,3% din totalul exporturilor. Îngrijorător e şi 
că exporturile antrenează doar 5% din totalul compa-
niilor din România. Ar trebui să ne pună pe gânduri că 
exportul e pentru IMM mai degrabă excepția, decât 
regula. Marii exportatori sunt și mari importatori. Pro-
dusul de export conține de cele mai multe ori compo-
nente importate (e bine că se creează plusvaloare în 
România, dar multe componente puteau fi realizate 
de IMM autohtone). Prezența unui mare comerciant 
de cereale și nu a mai multor exportatori mai mici ara-
tă caracterul cvasimonopolist al comerțului cu cerea-
le și, implicit, sumele mici plătite agricultorilor locali. 
Deocamdată, inclusiv in comerțul exterior cu produse 
agricole, importăm mai puțin decât exportăm. Încă nu 
s-a confirmat pe termen lung tendința lunilor trecute, 

Exporturile românești, 
între dezechilibre și realizări
Deficitul balanței comerciale s-a redus în 2013, faţă de 2012, cu 
40,8%, în urma creșterii exporturilor cu 10% și a importurilor cu 
doar 1%. Aceasta e vestea bună. Cea proastă e că în top 10 nu e 
nici un exportator cu acționariat majoritar român, ceea ce ne face 
dependenți de strategiile de business stabilite în afara granițelor.

Christian dumitrescu

altă slăbiciune: 
ponderea mare 
a țărilor uE în 
comerțul exte-
rior.

Fondosya
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când importurile agricole au fost 
inferioare exporturilor. „Victoria 
colosală a României va veni când 
industria alimentară va avea grad 
supraunitar de acoperire a impor-
turilor cu exporturi“, spune prof. 
dr. Cezar Mereuţă, cercetător în 
economie, membru de onoare al 
Institutului de Prognoză al Acade-
miei Române.

lEgați Ombilical DE EurOpa
În anul 2013, valoarea totală a 
comerțului exterior a fost de 
104,83 miliarde €, cu 5,1% mai mult 
față de 2012. Exportul a crescut la 

49,56 miliarde € (+10,0%). Importul a crescut puţin, 
la 55,26 miliarde € (+1,0%). Astfel, deficitul balanței 
comerciale a scăzut cu 40,8%, de la nivelul de -9,63 
miliarde € (la 31 decembrie 2012), la -5,7 miliarde € (la 
31 decembrie 2013). Comerțul total intracomunitar al 
României s-a majorat cu 6,1%, la 76,37 miliarde €, din 
care exportul a crescut cu 8,8%, la 34,5 miliarde €, iar 
cu 4%, la 41,86 miliarde €. Soldul negativ al balanței 
comerciale în relația cu partenerii din UE a scăzut cu 
13,8% în 2013, față de 2012, de la -8,54 miliarde € la 
-7,35 miliarde €.

Comerțul total extracomunitar a fost de 28,46 mili-
arde €, cu 2,4% mai mult în 2013 față de 2012, din care 
export 15,05 miliarde € (+12,8%), iar import 13,4 mili-
arde € (-7,2%). Deficitul balanței comerciale România 

cezar mereuță, 
institutul de prognoză economică 
al academiei române: 
„Victoria colosală a României va veni în 
momentul în care industria alimentară 
va avea grad supraunitar de acoperire a 
importurilor de către exporturi”

Top 10 destinații de export  
în 2013, milioane de euro

țara Volum 2012 Volum 2013
Germania 8.200 9.200
Italia 5.600 5.800
Franța 3.100 3.400
Turcia 2.200 2.300
Ungaria 2.200 2.200
Marea Britanie 1.800 2.000
Bulgaria 1.800 1.800
Olanda 1.400 1.600
Rusia 1.100 1.300
Spania 1.100 1.200

sursa: Departamentul de Comerţ Exterior  
şi Relaţii Internaţionale

ZiareLive

ning
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– țări non – UE a dispărut, ajungând 
de la -1,09 miliarde € (2012) la un 
+1,65 miliarde € (2013). Pe fondul 
creşterii mai pronunțate a volu-
mului comerțului intracomunitar, 
comparativ cu cel extracomunitar, 
ponderea schimburilor comercia-
le totale cu țările UE în comerțul 
internațional a crescut de la 72,1% 
în 2012 la 72,9% în 2013.

agrOalimEntarElE,  
cEa mai marE crEștErE
Analiza exporturilor pe grupe de 
mărfuri arată că principalele cate-
gorii de produse au avut creşteri ale 
livrărilor pe piața internațională. 
După mărimea creşterii absolute, 
grupa ce a crescut cel mai mult a 

fost a produselor agroalimentare (+30,9%), urmată 
de cele ale industriei constructoare de maşini (inclusiv 
electrotehnică) (+14,4%).   

EXPORTATORII NOŞTRI 

primii 10  
exportatori ai româniei
1 automobile Dacia autO
2 rompetrol rafinare carburanŢi
3 ford românia autO
4 OmV petrom carburanŢi
5 honeywell autOmatiZări, cOnstrucŢii DE mașini
6 alfred c. toepfer cErEalE
7 flextronics ElEctrOnică
8 continental automotive products autO
9 continental automotive systems autO
10 arcelormittal siDErurgiE

VictorBostinaru
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împreună cu cei 

PUTERNICI

Fundaţia Academia de Transport Intern şi Internaţional

B-dul Iuliu Maniu, nr. 381-391, sector 6 Bucureşti
www.fatii.ro; e-mail: office@fatii.ro
Tel. 031.402.56.20: Fax: 031.402.56.19

DATE 
CONTACT

Academia  
IRU Geneva

Asociaţia Europeană 
a Institutelor de Pregătire în 

Domeniul Transporturilor Rutiere

Ministerul 
Transporturilor

şi Infrastructurii

Comisia Naţională  
pentru Controlul  

Activităţilor Nucleare

AUTORIZAŢI  
ŞI APRECIAŢI DE:

Primele 10 destinații  
pentru exporturile româneşti

Ţara       pondere din totalul 
            exporturilor (%)
Germania 18,6
Italia 11,5
Franța 6,8
Turcia 5,1
Ungaria 4,9
Marea Britanie 4,1
Bulgaria 3,4
Olanda 3,1
Federația Rusă 2,8
Spania 2,4

nota: Ponderea cumulată a acestor țări e 62,8% din 
totalul exporturilor

Excedent comercial în creştere
Ţara nivel sold 31 dec. 2013 (mil. €)
Marea Britanie +779,1
Turcia +676,1
Franța +186,8

Excedent comercial în scădere
Bulgaria +172,9 mil €

Deficit comercial în creştere
Ţara nivel sold 31 dec. 2013 (mld. €)
Ungaria -2,1
China -1,47
Germania -1,1
Austria -1,03
Federația Rusă -0,977
Olanda -0,4978
Italia -0,3728
Spania 0,0915

Deficit comercial în scădere
Ţara nivel sold 31 dec. 2013
Polonia -1,28 mld. €

tEnDinŢElE balanŢEi cOmErcialE
Balanța comercială a înregistrat, la principalii 10 parteneri comerciali, la export şi import, următoarele tendințe în 2013:

Panoramio
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Strategie Națională: 
Exporturile, 40%din PIB în 2020
Guvernul a adoptat recent strategia de export a României pe anii 
2014 – 2020. E a treia adoptată după anul 2005.

e un nou model de afaceri. Delocalizarea sau externa
lizarea near-shoring va fi o mare oportunitate pentru 
exportul românesc. Firmele mari europene ce con
trolează lanţurile internaţionale găsesc în România, 
comparativ cu locaţii mai îndepărtate, beneficiile unei 
forţe de muncă mai calificate şi cele legate de logistică, 
cultură şi apartenenţă la UE.

Piedici
Racordarea la noile evoluții e dificilă. Există mai multe 
piedici: lipsa abilităţilor manageriale; resurse financia
re limitate; acces scăzut la finanţare, inclusiv la capital 
de risc; mediu naţional de afaceri mai puţin concuren
ţial decât în alte ţări; capacitate limitată a sectorului 
public de-a oferi susţinere. Contextul internaţional 
măreşte nevoia unei noi abordări strategice la nivel de 
firmă, dar şi de sectoare exportatoare.

România concurează cu ţări ca Bulgaria, state 
nord-africane (Tunisia, Egipt), Italia, Ucraina sau Tur
cia. Se plasează, conform unor studii ITC Geneva, pe 
o poziţie medie spre slabă ca performanţe, compa
rativ cu aceste state. În evaluările UE, România 

M ediul economic inter
național în care trebuie 
să activeze exportatorii 

e în continuă schimbare, notează 
Strategia Națională de Export 2014 
- 2020 (SNE). Exportatorii se vor 
confrunta cu schimbări radicale, pe 
măsură ce noile modele de afaceri, 
bazate pe networking, capacitate 
crescândă de asociere sau coopera
re în reţea, externalizare şi delocali
zare vor câștiga teren. Noul mediu 
internaţional de afaceri va favoriza 
organizaţiile inovative, capabile să 
interacţioneze în reţea şi să se co
necteze rapid la consumatori, pieţe, 
informaţii şi cunoştinte. Evoluțiile 
vor presupune noi abilităţi manage
riale, notează SNE. Externalizarea 
spre altă ţară, în ambele variante - 
proxima vecinătate (near-shoring) 
şi ţări mai îndepărtate (off-shoring) 

Christian Dumitrescu

AsiaTrade



strategie

Alte vulnerabili-
tăţi: infrastruc-
tură (inclusiv 
portuară). La 
dezvoltarea 
infrastructurii 
portuare suntem 
pe 128, iar la 
cea rutieră pe 
139; colaborare 
universităţi - me-
diul de afaceri. 
Suntem pe locul 
115 în lume, ceea 
ce reduce bazele 
dezvoltării clus-
terelor de export 
şi inovare.
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strategie

e în grupa 4, cu competitivitatea 
cea mai scăzută, atât la indicato
rul PIB/locuitor, cât şi la intensita
tea tehnologică. Avem un decalaj 
substanţial de competitivitate 
faţă de economia UE.

Comparativ cu state avansate, 
ce dispun de instrumente de sus
ţinere şi promovare (Finlanda, An
glia, Olanda, Germania), România 
e la nivel scăzut: resurse bugetare 
mici pentru promovare şi susţine
re; fără organizaţii centrale inte
gratoare de promovare a exportu
rilor; paralelisme, necoordonare, 
inclusiv în branding şi identitate 
competitivă; lipsa instrumentelor 
de sprijin moderne (sistem inte
grat de baze de date, planificare 
strategică de linii de export, pa
şaport de export, modernizare de 
reţele externe şi interne de susţi
nere din partea sectorului public, 
branding de ţară); lipsa sprijinului 
naţional şi judeţean la export.
SNE identifică sectoarele cu cel 
mai bun potențial: produsele din 
cauciuc, autovehiculele şi acceso
riile auto, echipamentele şi apa
ratele electrice şi electrotehnice, 
sectorul IT, mobila. Sectoarele pe 
un loc modest în topul exporta
torilor, dar pe care se poate miza 
sunt: producţia alimentară, vinul 
şi băuturile alcoolice, produsele 
textile prelucrate, cele chimice şi 
îngrăşămintele, navele şi compo
nentele. Sectoarele pe care nu se 
poate miza: produsele farma, cele 
din sticlă, materialele de construc
ţii şi servicii de antrepriză, industria 
metalurgică. SNE se va axa pe do
meniile cu tradiţie la export şi înaltă 
performanţă (îmbrăcăminte, încăl
ţăminte, mobilier, vinificaţie, pro
duse alimentare, arte şi meserii), 
cele cu tradiţie şi transfer tehno
logic sau delocalizări favorabile ale 
ISD (construcţiile de maşini, mijloa
cele de transport şi componentele, 
electronica, electrotehnica, tehnica 
militară). Un subsector dinamic cu 
mare potenţial va fi cel al tehnolo
giilor, echipamentelor şi proceselor 

integrate pentru energii regenerabile. Aici sunt inclu
se și construcţiile de nave, produsele şi componentele  
aero-spaţiale, tehnologia informaţiei şi comunicaţiile, 
ca vector central al noii economii, ce contribuie decisiv 
la lanţurile productive naţionale din toate domeniile 
de export şi exportă o mare parte din producţie.

ce SPun criticii
Cătălin Predoiu: „Documentul guvernamental se ba
zează pe o viziune depășită în gândirea economică 
modernă occidentală (...) nu orientează producția de 
export pe factorii de avantaj comparativ (potențialul 
agricol) pe care încă îi are România, ci pe specializarea 
producției (auto)”. Democrat-liberalul adaugă că nu se 
prevede schimbarea calitativă a exportului, prin tre
cerea la producerea de mărfuri cu valoare adăugată 
mare, concepute și realizate în România (made by Ro
mania), renunțându-se la componente sau produse 
doar făcute în România, dar concepute de alții (made 
in Romania).   

ŢintĂ 40% din 
PiB - exportul de 
bunuri şi servicii 
în anul 2020

Ponderea exporturilor de înaltă tehnologie
regiune  2007 (%)  2012 (%)
Maxim UE (Malta) 43  32
UE28  17  16
România  3  7
Minim UE (Polonia) 2,5  6

concept nou
Strategia de export vorbeşte despre „specializarea inteligentă pe regiuni”, 
prin clustere. Aceasta ar urma să fie: Bucureşti-Ilfov: Electronică- Mecatroni-
că; Maşini şi Echipamente- Maşini Agricole; Textile- Textile Tehnice, Nord Est: 
Textile- Textile Tehnice; Sănătate, Nord Vest: Energie Geotermală; Mobilă; 
Sănătate, Sud Muntenia: Industria Auto- Cercetare, Sud Vest: Turism- Dună-
rea, Industria Auto, Sud Est: Logistică Inteligentă (legată de Portul Constan-
ţa), Centru: Energie- Biomasă, Vest: Agro Food- Biotehnologie; Energie- 
Energie Regenerabilă (solară); IT- soluţii IT.

cOdAŞi
România e în rândul ţărilor cu grad mediu spre scăzut de orientare spre 
export, ca procent din PIB. Intensitatea tehnologică a exportului e relativ 
mică la scara UE. Baza exportatorilor e redusă la nivel de IMM. Exportul e 
concentrat la puţine firme mari: 50%. Media întreprinzătorilor români la mia 
de locuitori e la jumătate din cea din UE. Numărul firmelor exportatoare a 
scăzut în perioada crizei din 2008 - 2009. România e pe locul 102 în lume la 
gradul de sofisticare şi inovare în afaceri  şi pe 115 la disponibilitatea celor 
mai noi tehnologii.
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 „Amenzi de 
până la 30.000 
de euro, un an de 
închisoare pentru 
nerespectarea re-
gulamentului în 
Franța! despre ce 
pericol public vor-
bim aici? Pentru 
rasism francezii 
dau nouă luni 
de puşcărie. cu 
ce deranjează 
societatea un 
şofer european 
care se odihneşte 
în cabină?”

Franța și Belgia 
mai bagă un 
băț în roatele 
transportatorilor 
est-europeni

Franța și Belgia au interzis recent odihna săptămânală norma
lă a conducătorilor auto la bordul vehiculelor. Sancțiuni aplicate 
contravenienților, mai drastice decât în caz de discriminare rasia
lă! E ca şi cum ai merge cu frâna de mână trasă la cinci dinţi...

Deși vorbim despre piață 
unică, despre liberaliza
rea Transporturilor în UE, 

lucrurile se desfășoară în realita
te în sens invers. Protecționismul 
național, apărarea propriilor inte
rese  au devenit puncte cheie ale 
politicilor țărilor dezvoltate din 
UE, desigur nerecunoscute oficial. 
Argumentul pentru a masca adevă
ratele rațiuni e cel al dumpingului 
social: obținerea unor avantaje de 
către un competitor în fața altui 
competitor, prin încălcarea de că
tre primul a drepturilor sociale cu
venite angajaților. Surprinzător e 
că această grijă a ţărilor UE faţă de 
conducătorii din estul Europei nu o 
are Comisia Europeană, însărcinată 
cu respectarea standardelor comu
ne, ci o au anumite state membre.

În ultimele două luni, Belgia și 
Franța au adoptat legi ce interzic 
șoferilor să îşi facă odihna săptă
mânală normală la bordul cami
oanelor. Potrivit reglementărilor, 
odihna săptămânală normală e de 

Christian Dumitrescu

45 de ore.  Aceasta poate fi redusă, dar nu la mai pu
ţin de 24 de ore. Orice odihnă săptămânală mai scur
tă de 45 de ore se consideră redusă. În Franța a intrat 
în vigoare Legea nr. 790 din 10 iulie 2014, publicată în 
Monitorul Oficial francez nr. 159, din 11 iulie 2014, prin 
care se interzice conducătorilor auto să efectueze re
pausul săptămânal normal în cabina vehiculului. Neres
pectarea regulamentului se consideră infracțiune și e 
amendată cu 30.000 € și un an de închisoare pentru 
administratorul firmei.

„Amenzi de până la 30.000 de euro, un an de închi
soare pentru nerespectarea regulamentului în Franța! 
Despre ce pericol public vorbim aici? Pentru rasism, 
francezii dau nouă luni de pușcărie. Cu ce deranjează 
societatea un șofer european care se odihnește în ca
bină?”, se întreabă Daniel Mazilu, subsecretar general 
ARTRI. 

El atenționează că există riscul ca dispozițiile să se 
extindă la nivelul UE. „Din analizele noastre, reglemen
tările repausului săptămânal din Franța și Belgia, deși 
gândite într-un mod experimental în două țări europe
ne vecine, au șanse să devină o practică extensibilă în 
UE. Din 2011, ARTRI atrage atenția asupra diminuării 
importanței transporturilor rutiere în Cartea albă a 
Transporturilor. Ce se întâmplă acum în Franța și Belgia, 
ce va urma să aibă loc în Germania din 2016 reprezintă 
efectele unei slabe reacții din partea transportatorilor 

Daniel Mazilu
subsecretar  
geNeral arTrI:

Reuters
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rutieri din toate țările europene. 
Pentru transportatorii români ves
tea aceasta a căzut ca un trăsnet. 
Vom continua să ridicăm problema 
repausului săptămânal la București, 
la Ministerul Transporturilor, și la 
Bruxelles, la Parlament și la Comi
sie, alături de toți omologii noștri 
din IRU”, adaugă Daniel Mazilu.

Nemulțumirile au cuprins toa
te asociațiile de transporturi din 
România. Unele au propus inclusiv 
ca șoferii să se odihnească în cor
turi, lângă camioane. „Dormitul 
șoferilor români în cort, lângă ca
mion nu poate fi o soluție, nici mă
car provizorie. Amenzile acestea 
trebuie evitate cu orice preț. Trans
portatorii români au puterea de 
a-și adapta cursele, dar guvernanții 
noștri trebuie să ia atitudine față 
de aceste măsuri exagerate”, spune 
subsecretarul general ARTRI.

Una dintre soluții, cel puțin până 
când măsuri similare nu sunt aplica
te și în alte state UE, e ca repausul 
să fie făcut în alte țări, înainte de 
intrarea în Belgia sau Franța. Cele 
două țări pot verifica aplicarea 
legislației naționale doar pe teri
toriile proprii și nu pot cere dovezi 
asupra modului cum a fost făcut 
repausul săptămânal normal în pe
rioadele precedente, mai ales dacă 
a fost pe teritoriul altor state.

exiStĂ Argumente?
Introducerea obligativității de 
cazare la hotel / pensiune etc, nu 
de odihnă la bord sau unde crede 
conducătorul auto de cuviință, 
nu e în nici un fel argumentată de 
inițiatorii legii franceze. Aceasta e 
una a „luptei contra concurenței so
ciale neloiale”. Ce poate fi neloial ca 
un conducător auto să se odihneas
că 45 de ore în camion, atâta timp 
cât acesta e dotat cu spații dedica

te de odihnă? Senatorul francez Anne Eemery-Dumas, 
raportor pe tema proiectului de lege, invocă prevede
rile Regulamentului CE 561/2006. „Regulamentele 
comunitare exclud repaus normal al conducătorului  
în cabină. În virtutea articolului 8.8 din Regulament, 
doar perioadele de repaus zilnic și săptămânal pot fi la 
bord, dacă conducătorul auto cere acest lucru și există 
dotările necesare”, scrie senatorul francez. Francezii 
au găsit chichița. „Dacă un conducător auto solicită 
aceasta, perioadele de repaus zilnic și cele de repaus 
săptămânal reduse, departe de baza de staționare a 
vehiculului, pot fi la bordul vehiculului, cu condiția ca el 
să fie dotat cu cabină de dormit corespunzătoare și să 
fie în staționare”, se arată în Regulament, scris într-un 
an când România nici nu era membru UE. De opt ani, de 
când a fost adoptat, Regulamentul nu a conținut nicio
dată sancțiuni, ca urmare nimeni nu a ținut cont de el.

„Legal, francezilor li se poate reproșa prea puțin. 
Amenzile ridicate însă demonstrează că au avut în ve

Sancțiuni 
aberante
•  30.000 € amendă 

şi un an de în-
chisoare pentru 
administratorul 
firmei - se 
primesc în Franța 
dacă odihna 
săptămânală 
normală nu 
are loc în afara 
camionului.

•  1.800 de euro 
amendă - sanc-
țiunea aplicată 
pentru acelaşi 
fapt în Belgia.

HayDockCommercials’

HayDockCommercials’
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Un serviciu oferit 
în România de

Adresa: Str. Alexandru Constantinescu, nr. 12, Sector 1, București  l  Contact: Dragoș Nae, tel. 0737.504.000  l  E-mail: ndragos@tir2000.ro

www.rezervari-ferry.com

Curse de ferry-boat 
Zona Mediteraneană

Scandinavia
Irlanda

Canalul Mânecii

Comercializarea documentelor necesare transportului intern și internaţional,  
a echipamentelor ADR, diagramelor tahograf etc.; (Preț promoțional/personalizare gratuită)

Intermedieri obţinere vize de intrare în TURCIA și FEDERAŢIA RUSĂ,  
atât pentru şoferii profesionişti, cât şi pentru personalul angajat al firmelor de transport;

Asigurări auto (RCA, CASCO, Carte Verde, CARGO, CMR)

Prin TIR2000 dispuneți de un serviciu 
de rezervare feribot în toată Europa

  Best service guaranteed   

dere nu atât protecția socială a con
ducătorilor auto, cât concurența 
transportatorilor din est, în special 
polonezi”, spune un specialist în 
transporturi rutiere. El reamintește 
angajamentul țărilor UE de a mer
ge în direcția liberalizării transpor
turilor rutiere și spune că măsura 
adoptată de francezi, dimpotrivă, 
restrânge accesul pe piață.

Legea franceză e criticată chiar 
de asociații ale transportatorilor 
francezi. „Sancțiuni grele (un an 
de închisoare, amenzi de 30.000 
€), par total disproporționate față 
de obiectivul urmărit (...) De fapt, 
în Europa și în Franța e recunoscut 
că unitățile de cazare pentru con
ducătorii auto și parcarea potrivită 

pentru greutăți sunt în mare măsură insuficiente ca 
număr. Prin urmare, FNTR, TLF și UNOSTRA solicită ca 
sancțiunile propuse să fie coborâte. Intrarea în vigoa
re a dispozițiilor penale să fie condiționată de dova
da că se garantează confortul angajaților și siguranța 
vehiculelor și sarcinilor lor”, arătau într-un comunicat 
de presă comun, din primăvara acestui an, Federația 
Națională a Transporturilor Rutiere (FNTR), Uniunea 
Națională a Organizațiilor Sindicale din Transporturile 
Rutiere (UNOSTRA) și Uniunea Firmelor de Transport 
și Logistică din Franța (TLF).  

Pe 21 iunie 2014 a 
intrat în vigoare 
în Belgia decretul 
regal, prin care 
se interzice repa-
usul săptămânal 
normal în cabina 
vehiculului. 
Sancțiunea pen-
tru nerespectare 
ajunge la 1.800 €.

fewmo
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Nr. 15, octombrie 2011
Revista noastră anunţa că miza 
numirii în comisiile de examinare 
a şoferilor profesionişti, la şcolile 
de formare, e eminamente finan
ciară, nu pentru formarea unor 
şoferi cât mai buni: câteva mii 
de euro. Mai mult, „în flagrantă 
contradicţie cu prevederile eu
ropene, autoritatea rutieră con
strânge conducătorii auto cu ex
perienţă, care au dobândit legal 
dreptul de a profesa, la examinări 
ce îi pot transforma în şomeri”. 
Într-un interviu în exclusivitate, 
Jean-Pierre Liano opina că „şo
ferilor profesionişti români le lip
sesc banii”, iar aceasta le influen
ţează traseul profesional.

cu Revista Mișcarea

Publicaţia noastră împlineşte luna aceasta patru ani de existenţă. 
De patru ani, lucrăm pentru informarea corectă a cititorilor noştri, 
oferind lunar importante investigaţii, analize, sinteze referitoare la 
actualitatea românească şi internaţională. Domeniul nostru publi
cistic e unul special: Transporturile, cu preponderenţă cele rutiere, 
în primul rând cele internaţionale. Am oferit de-a lungul acestor ani 
o varietate alternativă de teme privind afacerile internaţionale, pre
cum şi articole despre sufletul românesc şi conexiunea acestuia cu 
tradiţia şi trendul de schimbare din Europa şi din lume.

Florin buDescu

ANIVERSARE

Jean-Pierre Liano
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firmă, omul ce şi-a branduit camioanele cu Mihai Emi
nescu, Gheorghe Vlase, îşi prezenta afacerea.

Nr. 20, martie 2012
„Căşuneanu a pus ochii pe Autostrada Transilvania”, ti
tram acum doi ani şi jumătate, explicând că, „după câţiva 
ani de anonimat”, Costel Căşuneanu reapărea în licita
ţiile cu asfalt. El dorea să participe la construirea unui 
tronson din Autostrada Transilvania. La finalul iernii, ne 
întrebam „Cât a pierdut economia naţională din cauza 
iernii?”. Răspuns: procent estimat: 1% din PIB.

Nr. 21, aprilie 2012
„Titirezul perpetuu” – era caracterizarea pe care o fă
ceam Europei contemporane: „Părăsindu-L pe Dumne
zeu, Europa a devenit cu adevărat Apusul, locul vrajbei 
din neam în neam”.

Nr. 22, mai 2012

Acesta a fost un număr special dedicat Dosarului ACTA. 
ARTRI a fost singura organizaţie profesională a 
transportatorilor ce a luat atitudine contra ACTA. 
Până în vara aceluiaşi an, deja „lovitura de miliarde”, 
dorită de mai marii lumii, eşuase.

ALTE TITLURI IMPORTANTE: 
„Legea Transporturilor este elabo
rată în stil hei-rup!”, „Ioan Oprean, 
campionul cărăușilor de confecții” 
şi „Recomandări IRU contra 
imigrației clandestine”

Nr. 16, Noiembrie 2011
„Aventurile a 70 de milioane de euro 
ale UE la Compania de Drumuri” se 
numea textul din care aflam ce bine 
e să primeşti gratis de la UE zeci de 
milioane de euro, să nu faci lucrările, 
să dai în judecată CNADNR şi tot tu 
să primeşti despăgubiri de alte zeci 
de milioane de euro.

Nr. 17-18,  
decembrie 2011 –  
iaNuarie 2012

În acest număr al revistei, ne în
trebam dacă se va schimba curând 
ceva cu deszăpezirea drumurilor. 
Nu s-a schimbat nici acum. Într-unul 
dintre primele noastre profile de 

gheorghe Vlase
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Revista Profesioniștilor în Transporturi

Umberto de Pretto, Secretar General IRU: 

„Ţările UE trebuie să ia o lecţie de la statele BRIC”  

„În Ministerul Transporturilor 

trebuie să domnească legea!”
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Placa autorității știrbe        Bilanț și perspective în pregătirea șoferilor        Codul rutier și jocul de-a legiuitorii        IRU, obiective de lobbying 2014
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Revista Profesioniștilor în Transporturi

Marcel Pungă, expert management flote auto:

Factorul uman poate crește 
cu 80% costurile de exploatare la vehicul

EXCLUSIV

Un sfert din drumurile naționale, fără contracte  de deszăpezire
Autostrada Nădlac - Sibiu  e gata pe jumătate  la finele anului

EXCLUSIV Reportaj foto  de pe Transalpina

M. Nielsen, Delegaţia Permanentă IRU la UE:

Contăm pe sprijinul ARTRI!
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fac presiuni pentru respectarea Sistemului  
TIR în Rusia
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Se schimbă prioritățile Transporturilor odată cu managerii?

Pell Amar, o legendă în ascensiune

Morgan, OMV Petrom: Ţiţeiul intern, 30% din necesarul 
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Declarația ARTRI cu privire la importanța reducerii 

consumului de carburanți pe termen mediu și lung
9,99 LEI

„Transporturile 

trebuie să fie pe 

creasta valului 

schimbării”

José Viegas, secretar general International Transport Forum:

Mihai Lupu,

Comisia pentru Transporturi și Infrastructură a Camerei Deputaților: 

Efectul accizei suplimentare la carburanți este negativ

Părintele Andrei din Basarabia – o binecuvântare a lui Dumnezeu

Cei doi aliați ai transportatorilor în lupta cu prețurile carburanților

Simona Halep, 4 WTA, secretul mișcării de aur
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România  trebuie să devină hub-ul comercial  al Europei de Est

Mircea Geoană, 
Înalt reprezentant al Guvernului:

Chingile la control. Atenție la standardul german!

China, locomotiva creșterii globale

afaceri • Geneza rutelor comerciale 

Prin TIR SERVICES, costuri mici pentru Rusia, Ucraina, Belarus şi Kazahstan
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Constanţa, poarta importului   l   Cine e lider în topul marilor retaileri    9,99 LEI

 Reviriment al vânzărilor de camioane grele

Scutirea de la plata rovinietei e discriminatorie!

l   2 miliarde € deficit în 4 luni, în comerţul cu UE  

Nikolai Borovoi, 

Președintele BAMAP (Belarus):

Transportatorii  

din Uniunea Vamală  

ar trebui să aibă  

dreptul să aleagă 

Sistemul TIR
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Nr. 30, iaNuarie 2013
Într-un interviu în exclusivitate, José Viegas, secreta
rul general International Transport Forum, declara: 
„Transportatorii trebuie să mizeze și în România pe 
motoare Euro 4 și Euro 5.“

Nr. 32, martie 2013
Două subiecte antologice: primul a fost un portret de 
şoferiţă de TIR, cu Carmen Olteanu, om de afaceri ro
mân, care a dorit să vadă „cum e să petreci ore-n şir la 
volan”.

PROFIL PENTRU TRUP ŞI SUFLET Doctorul Pavel 
Chirilă, omul care, prin Proiectul Nera şi nu numai, 
face legătura între sănătatea şi credinţa românilor.

Nr. 35, iuNie 2013
În deschiderea acestui număr al revistei, am publicat un 
profil complex al inventatorului român Corneliu Birtok 
– Băneasă, creatorul filtrului de aer supraaspirant, un 
produs 100% românesc.

Nr. 37, august 2013
Am aniversat trei ani cu Revista Mişcarea, încercând să 
schimbăm mentalitatea transportatorilor cu un inter
viu în exclusivitate cu Gheorghe Piperea, care îi sfătuia 
pe aceştia să ia aminte, pentru că au o „poziţie privile
giată la insolvenţa partenerilor”.

Nr. 39, octombrie 2013

Nr. 24, iulie 2012
Acum două veri, anunţam că Ovi
diu Silaghi, ministrul de atunci al 
Transporturilor, continua numirile 
controversate de la Transporturi. 
Tot în acest număr, scriam despre 
„dezmăţul şi incompetenţa” de la 
CNADNR, dar şi despre „autostrada 
întârziaţilor”, Nădlac - Sibiu.

EŞECUL ACTA – VICTORIA 
TRANSPORTURILOR „Europa a 
respins ACTA de ziua SUA. «Con
tinentul lui Descartes» nu a putut 
accepta atât de multă neclaritate 
într-un text atât de scurt.”

Nr. 26, septembrie 2012
Într-un interviu în exclusivitate, Cor
nel Marţincu de la IPTANA afirma: 
„Fără autostrăzi, traficul rutier 
din România se va bloca”.

Nr. 28, Noiembrie 2012
Un alt interviu în exclusivitate 
pentru publicaţia noastră, de data 
aceasta cu Oleg Malghinov, amba
sadorul Federaţiei Ruse în Româ
nia, care ne declara că „Efectele 
crizei din industria românească 
n-au avut impact asupra relaţiilor 
noastre bilaterale”.

Nr. 29, decembrie 2012
„Transportatorii români vor con
duce pe bucăţi de autostradă”, ti
tram la finalul anului 2012. Motivul: 
tronsonul Nădlac – Pecica trebuia 
terminat în 2013, în vară şi era rea
lizat doar pe sfert. Pe de altă parte, 
contractul RomstradeMonteadria
no a fost anulat, iar regele asfaltului 
Nelu Iordache era deja sub ancheta 
DNA.

ramona mănescu
Realitatea.net
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basarabean al Transporturilor, Vasile Botnari, care ne 
spunea că „Republica Moldova are un interes sporit 
pentru construirea de noi poduri rutiere peste Prut”.

ACCENT Peter Tropper (IRU): „Transferul forţat spre 
calea ferată nu poate fi o soluţie pentru viitor”.

Nr. 46, mai 2014

Dacă există o schimbare care vine, atunci, susţine José 
Viegas, secretarul general International Transport Forum, 
Transporturile trebuie „să fie pe creasta valului schimbării”.

Nr. 47, iuNie 2014
Numărul acesta al revistei a fost dedicat Dosarului 
Drumului / Drumurilor Mătăsii. Mircea Geoană, Înalt 
reprezentant al Guvernului, în exclusivitate pen
tru Revista Mişcarea: „România trebuie să devină  
hu b-ul comercial al Europei de Est”.

PE VAL La data realizării profilului, tenismana româ
nă Simona Halep era gata să treacă de pe locul 5 pe 
locul 4 în clasamentul WTA. Acum, deja se apropie de 
locul doi mondial.    

Ministrul de atunci al Transportu
rilor, Ramona Mănescu, atrăgea 
atenţia că în ministerul pe care îl 
conducea „trebuie să domnească 
legea”.

INVESTIGAŢIE Infrastructura de 
transport precară ne costă sute de 
milioane de euro.

Nr. 40, Noiembrie 2013
Michael Nielsen de la Delegaţia 
Permanentă a IRU la UE ne decla
ra că „IRU şi UE fac presiuni pentru 
respectarea Sistemului TIR în Ru
sia”. Problema nerespectării carne
telor TIR ale transportatorilor în Fe
deraţia Rusă persistă şi în prezent.

Nr. 43, februarie 2014
Cristina Tilling, secretar politic ITF, 
spunea revistei noastre că „Şoferul 
român e un profesionist ce nu se 
dă în lături de la muncă”. În acest 
număr al publicaţiei noastre, rea
lizam profilul unei companii ce a 
crescut în vremuri de criză, Mercur 
Internaţional, condusă de omul de 
afaceri Dan Cârjaliu.

Nr. 44, martie 2014
Deschiderea din copertă era cu 
titlul „Dan Şova la Transporturi, 
un interimat de avarie”. Ulterior, 
politicianul a devenit ministru, dar 
numai pentru câteva luni. Exclusiv, 
Revista Mişcarea publica o analiză 
despre „Plusvaloarea feminină în 
transporturile rutiere”.

Nr. 45, aprilie 2014
Un alt interviu în exclusivitate pu
blicam pe chestiunea relaţiei Ro
mânia – R. Moldova, cu ministrul 

José Viegas

Simona Halep

Realitatea.net
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artri news

Î ntre 1 iulie şi 31 august, 
în Ungaria și Cehia sunt 
restricții de circulație 

pentru vehiculele cu mtma 
peste 7,5 t. Potrivit asociației 
transportatorilor maghiari, 
restricțiile la vecinii noş-

tri sunt sâmbătă, de la ora 
15, până duminică, ora 22. 
Autoritățile cehe arată că 
traficul greu va fi interzis  
vineri, în intervalul 17 - 21, sâm-
bătă, între 7 şi 13, și duminică 
de la 13 până la 22. (TB)

A utoritatea Rutieră Ro-
mână a introdus de la 
1 iulie aplicația infor-

matică Registrul Național al 
Cursanților (RNC), prevăzu-
tă în OMT 75/2014, ce regle-
mentează pregătirea pentru 
obținerea permisului de con-
ducere. Aplicația e pusă gratuit 
la dispoziția școlilor de şoferi, 
deci intrarea ei în funcțiune nu 
va influența tariful perceput. 

Accesul la RNC se va face de pe 
PC, tabletă şi telefon, cu user și 
parolă, la www.arr.ro, secțiunea 
„Raportări online”. RNC va fi co-
nectat la sistemul informatic al 
DRPCIV, astfel încât cursanții 
se pot prezenta la susținerea 
examenelor de obținere a per-
misului de conducere doar după 
realizarea orelor de pregătire 
teoretică și practică. Directorul 
ARR, Aurelia Surulescu, a de-

clarat: „Am introdus Registrul 
la solicitarea confederațiilor 
patronale și sindicale din trans-
portul rutier, pentru că dorim 
nu numai responsabilizarea 
școlilor de şoferi, dar și a in-
structorilor și cursanților. Rea-
lizarea integrală a orelor de curs 
înseamnă șoferi mai pregătiți, 
siguranță în trafic și noi toți tre-
buie să devenim mai responsa-
bili”. (FB)

RestRicții de vaRă  
în UngaRia și cehia

aRR a lansat aplicaţia infoRmatică 
RegistRUl naţional al cURsanţiloR

VoxTVRegional

usf.edu
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artri news

ARTRI – asocia -
ţia naţio-

nală garantă pentru Convenţia 
TIR din România, recomandă 
transportatorilor români ce 
desfășoară operațiuni de trans-
port către Turcia, utilizând 
autorizații CEMT, să acor-
de atenție sporită deținerii 
autorizației CEMT la bordul 

camionului, de la punctul de 
încărcare al mărfurilor până la 
cel de descărcare, deoarece Mi-
nisterul Vămilor și Comerțului 
din Turcia a decis că, de la 23 
iunie 2014, controlul și înregis-
trarea documentelor de trans-
port, inclusiv a autorizațiilor 
CEMT, ce anterior se făceau la 
birourile vamale din frontieră, 

să se realizeze la birourile va-
male de interior. Înregistrarea 
și controlul vehiculelor ce folo-
sesc sistemul Ro-Ro, ale celor 
ce importă vehicule, precum și 
vehiculele neîncărcate ce-au 
exportat mărfuri sau vehicu-
lele ce tranzitează Turcia vor 
fi în continuare înregistrate în 
frontieră. (TB)

Secretarul general IRU, Um-
berto de Pretto, a semnat 
Memorandumul de Înţele-

gere cu Esen Aidogdiev, ambasa-
dorul şi repezentantul permanent 
al statului asiatic la Geneva, asu-

pra creării unei autostrăzi model 
în Asia Centrală şi Regiunea Cas-
pică.  De Pretto şi Aidogdiev s-au 
înţeles asupra următorilor paşi de 
pregătire a viitoarei conferinţe la 
nivel înalt asupra rolului transpor-

tului pe coridoarele de tranzit, or-
ganizată de guvernul Turkmenis-
tanului, în parteneriat cu UNECE, 
UNESCAP şi IRU, ce este prevăzu-
tă să aibă loc pe 3 şi 4 septembrie, 
la Aşhabad. (FB)

Rubrică realizată de Florin Pancu

în atenția tRanspoRtatoRiloR Români  
cU opeRaţiUni spRe tURcia

iRU a semnat memoRandUmUl cU tURkmenistanUl 
pRivind iniţiativa aUtostRada model

Umberto de Pretto şi Esen Aidogdiev
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Exportul  
și transportul

Conform studiului IER „Perspective şi provocări ale exporturilor 
româneşti“, fluxurile comerciale internaţionale continuă să fie 
concentrate pe mari regiuni geografice, cu pronunţat caracter in-
traregional, mai puţin interregional.

din exporturile generate s-au orientat spre membrii 
Acordului de liber schimb nord-american (SUA, Ca-
nada şi Mexic). Pentru Comunitatea Statelor Inde-
pendente (CSI), principala piaţă e Europa, iar pentru 
Orientul Mijlociu – Asia (WTO, 2011).

Bătălia pentru export
Oamenii de afaceri din asociația AOAR au cerut 
Ministerului Economiei şi Guvernului să stabileas-
că măsuri de menţinere a capacităţilor industriale 

C onform OMC, 71% din 
exporturile generate de 
Europa în 2010 au rămas 

în interiorul regiunii, fiind zona ce 
afişează cel mai ridicat nivel al flu-
xurilor comerciale intraregionale. 
În acelaşi an, exporturile intrare-
gionale ale Asiei au reprezentat 
53% din exporturile sale mondia-
le. În cazul Americii de Nord, 50% 

Vladimir Munteanu

Și aneir îşi expri-
mă îngrijorarea 
față de controlul 
pieței produselor 
de export.
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de vânzarea activelor Lafarge şi închiderii fabricii 
Europharm. „AOAR cere Ministerului Economiei să-
şi intensifice analiza situaţiei în care se află indus-
tria din România şi să continue adoptarea de măsuri 
conforme cu interesele economice şi sociale, inclusiv 
adoptând decizii de naţionalizare temporară a unor 
companii importante (oţel, medicamente, ciment, 
utilităţi), chiar prin achiziţionarea temporară a unor 
pachete minoritare de acţiuni, care să asigure drep-
tul de a decide strategia acestor companii, în confor-
mitate cu intersele actuale ale economiei“.

Valoarea exporturilor româneşti, în absenţa fir-
melor cu capital străin, ar fi rămas la nivelul din 1989: 
10 miliarde de euro. Prezența producătorilor străini 
e un fenomen stimulativ. Riscurile trebuie gestiona-
te cu prudență, deși unii afacerişti militează pentru 
decizii radicale. Pentru comparație, România a înre-
gistrat anul trecut exporturi de 50 de miliarde de 
euro.

piața transporturilor cu export
Transportatorii vor duce produsele exportate pe 
piața pe care o vor găsi exportatorii. E de dorit ca 
aceste destinații să se suprapună peste unele dintre 
cele de unde transportatorii aduc importurile. Ar fi 
utilă o scurtă privire pe două relații comerciale: Tur-
cia și Rusia. Anul trecut, Turcia era primul partener 
comercial al României din afara UE şi din OCEMN, al 
5-lea partener în schimburile internaţionale totale, 
al 4-lea la export şi al 9-lea la import. Principalele 
grupe de produse exportate în Turcia au fost și, cel 
mai probabil, au rămas: metale şi articole metalice 
(34,85 %), maşini şi echipamente electrice (12,49 %), 
vehicule şi echipamente de transport (17,03 %). Sta-
tistic, evoluţia comerţului bilateral (potrivit datelor 
MECMA - Direcţia Generală Comerţ şi Relaţii Inter-
naţionale) se prezintă astfel:

Potrivit estimărilor, investiţiile totale, directe şi 
indirecte, ale firmelor turce in România (prin firmele 
înregistrate în alte state) depăşesc patru miliarde 
de euro. Domeniile prioritare de interes comun: 

existente din România, chiar prin 
naţionalizare temporară, pe fon-
dul mișcărilor de piață generate 

Kerdos

2000 mil usD 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 evoluție faţă de 2011 mai  2013 evoluție faţă de 2012
Total  898,6 3.940 4.836 4.980 2.910,3 3.924 4.337 4.303,1 -8,2 % 1.858,6  + 3,4 %
Export 627, 3 1.995 2.072 2.205 1.451,1 2.346 2.611 2.462,1 -11,6 % 1.090,5  + 4,6 %
Import 271, 3 1.945 2.764 2.775 1.459,2 1.568 1.726 1.841 - 3,3 % 768,9  - 1,9 %
Sold 356, 0 +50 -  692 - 570 - 8,12  + 768  + 885  +621,1  + 322,4 -
nota: cifrele sunt în milioane de euro
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special petrol și gaze, ce nu vin cu camionul. De aco-
lo, ei încearcă să preia mărfuri pentru alții.    

metalurgia, bunurile electrocas-
nice, autoturismele şi componen-
tele auto, industria alimentară, 
echipamente pentru construcţii, 
echipamente energetice, turis-
mul.

În Rusia, transportăm mai mult 
produsele altora, dar ar fi mai bine 
să avem şi produse românești. Aici 
se amestecă politica și economia. 
Multe dintre produsele noastre 
sunt afectate de percepția po-
litică asupra relațiilor cu noi. Pe 
relația cu Rusia, transportatorii 
sunt dezavantajați de ponderea 
mare a produselor naturale, în 

pentru economia 
românească, e 
bine să produ-
cem şi la export, 
indiferent de 
destinație. 
ceMt-ul şi terțele 
încă mai ajută 
transportatorii să 
regleze dezechi-
librul import-
export pe multe 
relații.

WorldwideBookService

BristolExports
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EXIMBANK – AREX

Apare Asociația Română 
a Exportatorilor (AREX)



CensusGov
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o știre ce poate trece drept 
una de fundal, pentru 
mulți. Primul lucru ce 

trebuie să ne mire e: cum a ajuns 
Eximbank să înființeze asociații?  
Răspunsul ar putea veni de la 
președintele Eximbank, Traian 
Halalai: „Eximbank se află în pre-
zent într-o etapă de dezvoltare, 
care îi permite să se poziţioneze 
ca un factor de coagulare a comu-
nităţii exportatoare româneşti şi 
de aceea banca a demarat proce-
sul de înfiinţare a unei asociaţii 
dedicate exportatorilor, organi-
zaţie care să crească gradul de 
reprezentativitate şi coerenţă la 
nivel asociativ. Premisele de la 
care am pornit au fost tendinţele 
ce se manifestă în economie, în 
general, şi în tranzacţiile comer-
ciale internaţionale, în particular, 
dar mai ales feedback-ul primit în 
cadrul întâlnirilor pe care le-am or-
ganizat cu reprezentanţii mediu-
lui de afaceri care, în majoritate,  
au reclamat necesitatea unei 
schimbări de abordare pentru 
acest segment important al eco-
nomiei româneşti“.    

Traian Halalai

Business Review

Eximbank a început înfiinţarea Asociaţiei Române a Exportatorilor 
(AREX). Proiectul îşi propune „să contribuie la promovarea companii-
lor româneşti ce fac tranzacţii comerciale internaţionale şi la consolida-
rea prezenţei româneşti pe pieţe externe“, se arată într-un comunicat 
al băncii. Care e activitatea de bază a Eximbank? Sprijină exporturile 
românești în baza Strategiei Naţionale de Export, prin operațiuni ban-
care. „Ca iniţiator, Eximbank va face toate demersurile necesare con-
stituirii şi funcţionării AREX, participarea la acest proiect fiind deschisă 
oricărui exportator, fără să implice o contribuţie financiară“.

Vladimir Munteanu
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Gabi Tuchiluș, întreprinzător în Agricultură  
și proprietar de flotă de camioane

„trebuie să ne 
prețuim șoferii!”

Nu prea întâlnești asemenea opinii la fiecare pas, dar e perfect jus-
tificat modul de abordare: oamenii de afaceri dau pe mâna mecani-
cilor mașini, tractoare, instalații de tot felul. Foarte scumpe. Numai 
conștientizarea lucrătorilor că fac parte din joc, că vor deveni parte 
la profit alături de patron, asigură coerența și armonia afacerii. Și 
atunci, o mare parte a tensiunilor se rezolvă.

Text şi Foto: Viorel patrichi
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„sunt neaMţ, îMi place orDinea”
Devine redundant să-l mai întreb de ce preferă teh-
nica germană. „Și eu sunt neamț: îmi place ordinea. 
La mine în fermă trebuie să fie execuție matematică, 
altfel nimic nu merge, oricât de modernă ar fi tehno-
logia”, spune Tuchiluș.  „Folosesc cele două camioane 
MAN la transportul cerealelor. Am dat 40.000 de euro 
pe un cap tractor luat direct de la Viena și 10.000 de 
euro pe vagon. 

g abi Tuchiluş a cumpărat 
recent încă două TIR-uri 
marca MAN, pentru a-și 

dezvolta flota. La 5.000 ha, câte 
lucrează în satul Matca din județul 
Galați, are nevoie de transport 
eficient. Face parte din categoria 
agricultorilor care vor să depindă 
cât mai puțin de alți transportatori. 

respectul pentru 
şofer este esen-
ţial pentru bunul 
mers al firmei.
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Prin urmare, nu numai salariul este esențial pentru 
stabilirea unei relații corecte între lucrători și patroni. 
E obligatoriu respectul pentru lucrători. „Noi avem 
stabilitate în lumea șoferilor și a tractoriștilor, îi moti-
văm destul de bine. Avem încredere în ei și nu s-au pe-
trecut probleme deosebite. Delegăm competențele și 
totul e în ordine. Sigur, noi delegăm răspunderea pe 
tot parcursul desfășurării muncii, pentru ca execuția 
să fie matematică. Ei își fac treaba, am grijă să-i moti-
vez. Totul legal. Nu am vrut niciodată să ies din decor”, 
povestește Gabi Tuchiluș.

inforMare Și forMare continuă
Ca director la IAS Matca, s-a opus categoric distru-
gerii patrimoniului. Indivizi ce nu aveau nici o legă-
tură cu agricultura voiau să pună mâna pe tot, doar 
pentru jaf. L-au amenințat, l-au bătut bestial, nu l-au 
învins. În toată confruntarea, specialiștii au rămas ală-
turi de Tuchiluș. Așa s-a putut salva această oază de 
performanță din România. Directorul a impus respect 
prin pregătirea lui profesională continuă. Pe lângă 
cultură mare și plante aromatice (coriandru, muștar 
etc.), Matca are acum o fermă de vaci, ce poate con-
cura oricând cu cele din America sau Olanda.

„Nu sunt mai liber ca înainte de 1990. Atunci era 
presiune psihică din cauza politicului, care te injecta. 

Celălalt a costat 125.000 de euro. 
Le-am luat cu banii jos. MAN are 
un service deosebit de serios. De 
aceea, am preferat să iau aceste 
camioane”. Tot nu pricepeam de 
unde atâta încredere în șoferi și 
tractoriști, categorii despre care 
circulă vorbe deloc măgulitoare. 
„Cine credeți că s-a dus să le cum-
pere? Șoferul și juristul. Am avut 
încredere să le dau atâția bani, 
sunt oameni de mare valoare.  
Le-am acordat încredere șoferilor 
și tractoriștilor întotdeauna și i-am 
respectat. Eu, dacă mă duceam ca 
director, ce știam eu? Atât timp cât 
șoferul meu lucrează pe un cami-
on MAN, cum să n-am încredere 
în el? Nu mă pricep la asemenea 
motoare. Am plătit direct în Aus-
tria. Băieții s-au dus înainte, le-
au probat la reprezentanța MAN 
din Viena, apoi am venit aici, la 
reprezentanța MAN din Focșani. 
Nu poate să vină cineva să spună 
că le-am furat”.

cu cine să 
vorbeşti, când 
parlamentarii 
noştri n-au fost în 
stare să scoată o 
lege a cercetării 
ştiințifice în 25 de 
ani?

l-au amenințat, 
l-au bătut bestial, 
nu l-au învins.
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decât soiurile noastre, chiar și la secetă. Am putea 
continua cercetarea”.

Sistemul de irigații conceput de comuniști era con-
tra naturii și deci excesiv de scump. Se pompa apa în 
trei trepte, din Dunăre, de la Galați, până la Matca, 
la altitudine de peste 90 de metri. O nebunie! Gabi 
Tuchiluș a reconstruit sistemul furat în timpul hidro-
tehnistului Ion Iliescu și a refăcut stația de pompare, 
ca să aducă apa prin cădere liberă, de la Siret. Mult 
mai ieftin. Guvernele s-au perindat, miniștrii au pro-
mis și s-au dus, soarele pârjolește mai departe culturi-
le. Producția ar putea fi dublă prin irigare. „L-aș putea 
face singur, dar n-am atâția bani”, spune acest inginer 
inimos. „Economia românească e un morman de fiare 
vechi”, așa suna semnalul din 1990 al lui Petre Roman. 
Efectul s-a văzut. Doar o mână de oameni s-au opus 
tăvălugului. Printre ei, Tuchiluș.

DoaMna veghează De sus...
Mâna lui dreaptă în tot ce-a făcut a fost soția. A stat 
aici ani la rând, pe câmpul Covurluiului, alături de el. 
A plantat livada și 100 de hectare de vie în anul 1992, 
când totul se dărâma. A plecat prea repede, l-a lăsat 
singur. De-atunci, lumina micului altar din birou nu se 
mai stinge, florile nu se mai ofilesc. Andrei, unicul lor 
băiat, dă semne că-i calcă pe urme tatălui.  

Eu lucrez la fel ca atunci. Aveam 
elan tineresc și în doi ani am deve-
nit inginer-șef la o unitate cu 5000 
de hectare de teren, cu o fermă de 
12.000 de animale, la Berești. Am 
venit la Matca, să fiu mai aproape 
de Cosmești, satul meu natal. Am 
făcut tot ce trebuia, am dat tot ce 
era mai bun din mine, intelectual 
și fizic. Nu am stat nici un moment 
fără să mă informez, să nu văd. Pri-
ma dată am ieșit din țară în 1992, 
când am vizitat ferme performan-
te. Producția mea e însutită față 
de cum era înainte de 1990. Când 
am venit la Matca, se obțineau în 
medie 6,6 l de lapte de la o vacă. 
Am ajuns acum la 30 - 35 l la o vacă, 
prin progres genetic”, explică omul 
de afaceri.

Preferă soiurile de grâu autoh-
tone, produse de școala româneas-
că de cercetare de la Fundulea, 
perfect adaptate la seceta și ge-
rurile de la noi. Nu din patriotism 
ietin. Podișul Covurluiului e polul 
secetei din România. Cu excepția 
anului anormal 2014, aici tempe-
raturile ajung frecvent vara la 40 
- 50 de grade Celsius la soare, pro-
vocând insolații prelungite, prin 
radiații puternice (arșița), ce usu-
că plantele. „Întotdeauna, când 
am avut posibilitatea, am sprijinit 
cercetarea științificå din România 
și îmi mențin punctul de vedere. 
Statul va trebui să găsească o re-
zolvare. Așa cum facem loturi de-
monstrative pentru firmele concu-
rente, putem să procedăm la fel cu 
soiurile create la noi. După doi-trei 
ani de testare în cultură, poți să iei 
un hibrid pe care să te poți baza. 
Am luat un soi de grâu ce a depășit 
calitățile soiurilor românești de la 
o companie. Nu dă producție mai 
mare, dar are peste 34% gluten. 
Are indici de panificație mai buni 

Multe ar fi de spus  
şi despre 
condițiile în care 
trăiesc şoferii, 
tractoriştii, 
zootehniştii şi 
inginerii săi: le-a 
construit aparta-
mente conforta-
bile în plin câmp, 
dacă nu pot să 
ajungă acasă.
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tranzitul mărfurilor din Europa în Asia şi invers. Infra-
structura de transport, în continuă dezvoltare, permite 
asigurarea tranzitului pe cale ferată şi rutieră. Pentru Amplasarea geografică îi per-

mite Republicii Belarus să 
fie o importantă ţară pentru 

Ghid prin Belarus

DOSAR DE ŢARĂ 

Republica Belarus e o ţară amplasată în estul Europei. În trecutul 
apropiat, a fost una din cele 15 ţări din Blocul Sovietic. De 23 de 
ani e stat independent, parte a CSI, a Uniunii Economice Eurasia-
tice şi a Uniunii Vamale. Are 10  milioane de locuitori, majoritatea 
creştin-ortodocşi. Belarus are două limbi de stat – bielorusa şi rusa. 
Suprafaţa totală e de 207,6 mii km2. La nord-est, se învecinează cu 
Federaţia Rusă, la sud cu Ucraina, la vest cu Polonia, la nord-vest cu 
Lituania şi Letonia. 40% din teritoriu îl acoperă pădurile, de aceea 
există şi multe rezervaţii naturale, ocrotite de stat.
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dezvoltare a parcurilor industriale şi centrelor logisti-
ce, pentru o distribuţie mai eficientă a fluxului de măr-
furi ce trec prin ţară. Teritoriul Belarusului e traversat 
de două coridoare de transport paneuropene: Corido-
rul II: Berlin - Varşovia - Minsk - Moscova - Nijnii Novgo-
rod, ce trece prin Germania, Polonia, Belarus şi Rusia 
şi Coridorul IX, ce traversează teritoriul republicii de la 
nord la sud, legând Finlanda, Rusia, Belarus, Ucraina, 
Republica Moldova, România, Bulgaria şi Grecia.

Taxa de drum
De la 1 august 2013, a fost introdusă taxa de drum, prin 
implementarea sistemului electronic de plată BelToll. 
Treptat, reţeaua de drumuri contra cost s-a extins, iar 
de la 1 august 2014 aceasta a ajuns la 1.189 km. Taxa e 
obligatorie pentru toate autoturismele uşoare înma-
triculate în străinătate, cu excepţia celor din Uniunea 
Vamală. În cazul mijloacelor de transport cu MTMA de 
peste 3,5 t nu există excepţii.

Taxa de drum poate fi achitată doar în ruble bela-
ruse. Pentru şoferii străini e convenabilă plata cu card 
Visa şi MasterCard şi se poate face la mai multe reţele 
de benzinării de pe traseu, unele amplasate chiar la in-
tarea în ţară. Potrivit statisticilor din 2013, cei mai mulţi 
străini ce au achitat taxa de drum în Belarus sunt ruşii, 
urmaţi de polonezi, ucraineni şi lituanieni.

Cea mai importantă autostradă e M-1, ce face parte 
din traseul european E30 şi Coridorul Paneuropean 
II. Autostrada a fost construită pentru Olimpiada de 
la Moscova din 1980 şi de aceea mai e numită „Olim-
pică”. Lungimea ei e de 611 km şi traversează teri-
toriul ţării, de la frontiera cu Polonia, prin regiunile 
Brest, Minsk şi Vitebsk, până la frontiera cu Rusia.  
Drumul e de categoria întâi şi are patru benzi, câte 

valorificarea poziţiei geografice, 
guvernul de la Minsk implemen-
tează un program de construcţie şi 

mijloacele de transport pentru care taxa este obligatorie şi tarifele:

MTMA < 3,5 t   0,04 euro/km

MTMA > 3,5 t, 2 axe   0,08 euro/km

MTMA > 3,5 t, 3 axe   0,10 euro/km

MTMA > 3,5 t, 4 axe şi mai mult  0,12 euro/km
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două pe sens. Limita de viteză pe 
diferite porţiuni variază de la 90 la 
120 km/oră.

Preţul la carburanţi 
Preţul la carburanţi e de aproxima-
tiv un dolar, atât la benzină, cât şi 
la motorină. În pofida scumpirilor 
frecvente din ultima perioadă, 
combustibilul din Belarus rămâ-
ne cel mai ieftin din Europa. Spre 
exemplu, în Ucraina, Polonia şi Ţă-
rile Baltice benzina şi dieselul sunt 
considerabil mai scumpe.

dezvolTarea sPaţiilor de 
servicii
În Republica Belarus e implementat 
programul de stat „Drumurile Bela-
rusului”, ce prevede dezvoltarea şi 
modernizarea spaţiilor destinate 
serviciilor de drum – parcări păzite, 
benzinării, locuri de cazare, unităţi 
de comerţ, spălătorii etc. În acest 
program, au fost atraşi şi investi-
tori privaţi, care au obţinut scutiri 
şi privilegii în dezvoltarea afacerilor 
de acest tip. Programul prevede 
amenajarea spaţiilor de servicii la 
fiecare 40 km de autostradă, care 
să corespundă standardelor euro-
pene. În prezent, cele mai multe 
locuri de popas sunt în apropierea 
oraşelor mari.

informaţii PenTru TurişTi
Turiştii români ce preferă să călăto-
rească până la Minsk cu avionul pot 

unde funcționează 
bellToll
Sistemul BelToll funcţionează pe toată distanţa 
autostrăzii M-1/E 30 (Brest – Minsk – frontiera  
Federaţiei Ruse), şi pe porţiuni din arterele:

M-2 Minsk – Aeroportul Naţional Minsk
M-3 Minsk – Vitebsk
M-4 Minsk – Mogilev
M-5/E 271 Minsk – Gomel
M-6/E 28 Minsk –  Grodno – frontiera Poloniei (Bruzgy)
M-6/E 28 Shuchin – Grodno
M-7/E 28 Minsk –  Oshmyany – frontiera  

cu Lituania (Kamenyi Log)

drumuri fără taxă
P-1 Minsk – Dzerjinsk
M-2  face legătura între capitală şi Aeroportul Inter-

naţional „Minsk” şi are 34 km. Pe traseu sunt mai 
multe poduri şi intersecţii, ce permit circulaţia 
spre drumurile de importanţă regională şi locală.

M-3  leagă Minsk de Vitebsk, aflat în nord-estul repu-
blicii şi are 254,50 km. 

M-4  leagă capitala de centrul regional Moghiliov şi se 
întinde pe 182 km. 

M-5 Minsk - Gomel are 296 km. 
M-6 Minsk - Grodno are 291 km. 
M-7  are distanţa de 90 km şi duce până la  

frontiera cu Lituania, de unde continuă  
autostrada din ţara vecină, A3. 

M-8  este o autostradă de tranzit: traversează ţara de la 
sud la nord, în partea estică, făcând legătura între 
Rusia şi Ucraina. 

M-9  este centura capitalei, cu o lungime de 56,2 
km. În acest an, a fost începută construcţia 
celei de-a doua centuri, care va avea 160 km. 

M-10  are 526 km, leagă regiunea estică Gomel cu 
regiunea Brest din vest. 

Magistrala M-11  face parte din traseul european E 85 
şi duce spre frontiera cu Lituania, pe 
185 km. 

M-12  are 55 km şi porneşte din regiunea Brest, până la 
frontiera cu Ucraina, de unde continuă autostra-
da M-19, din ţara vecină.

Principalii parte-
neri comerciali: 
rusia, ucraina, 
Germania, 
Polonia, sua, 
lituania, marea 
britanie, cipru, 
letonia.

sediul bibliotecii naționale din minsk
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alege cursa cu decolare de la Aero-
portul Internaţional Otopeni, cu es-
cală la aeroporturile din Viena, Pra-
ga, Varşovia sau Kiev, apoi aterizare 
la Aeroportul Internaţional Minsk. 
În cazul în care doriţi să mergeţi 
până la Minsk pe cale feroviară, pu-
teţi lua trenul care pleacă de la Gara 
de Nord, din Bucureşti, dimineaţa 
şi ajunge la Kiev (Ucraina) a doua 
zi dimineaţa. De aici, puteţi lua un 
alt tren, care are capăt de linie gara 
din Minsk. Astfel, călătoria din Bu-
cureşti până în capitala Republicii 
Belarus durează aproximativ o zi şi 
jumătate.  Doritorii de a călători în 
Belarus cu propriul mijloc de trans-
port trebuie să se intereseze mai 
întâi care e cel mai bun traseu de 
parcurs. Distanţa Bucureşti - Minsk 
e de aproximativ 1.350 km, iar tim-
pul de parcurgere e de aproape 20 
de ore, în funcţie de ruta aleasă.

Pentru a călători în această ţară, 
aveţi nevoie de viză, ce se obţine 
în baza unei invitaţii. La frontieră, 
e obligatorie prezentarea vizei, re-
zervării la hotel, paşaportului, cărţii 
verzi a autoturismului şi asigurării 
de sănătate, de care puteţi face 
rost la punctul de trecere a fronti-
erei în Belarus. La intrarea în ţară, 
grănicerul vă va înmâna o carte de 
migraţie, care trebuie completată 
de către toţi cetăţenii străini, iar la 
ieşirea din ţară să o predaţi.    

Rubrică realizată de Tatiana Toma

aeroportul internațional minsk

centru logistic

Harta drumurilor cu taxă din belarus
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În prezent, cea mai mare parte a 
comerţului exterior al României, 
în principal exporturile, sunt 
spre ţările UE. Care sunt avanta-
jele şi dezavantajele?
Principalul avantaj e că expor-
turile româneşti sunt integrate 
în lanţuri valorice europene, 
indirect mondiale, prin poziţia 
dominantă pe care o au marii 
producători europeni. Exemplu: 
producătorii de componente 
auto şi alte mijloace de transport. 
Specializarea aceasta le-a permis 
menţinerea pe piaţă şi a oferit 
oportunitatea specializărilor 
intra-ramură. Ca dezavantaje, în 
primul rând, specializarea noas-
tră pe lanţ e în partea de jos, pe 

L-am cunoscut pe Costin Lianu la evenimentul ARTRI asupra drumu-
rilor comerciale ale mătăsii. L-am abordat şi l-am rugat să ne răs-
pundă la câteva întrebări. Discuţia s-a aşezat frumos şi a rezultat 
interviul de mai jos. Rațional, comunicativ, pasionat de munca sa, 
Costin Lianu e unul dintre acei tehnocraţi de minister din România 
ce ne fac să spunem că, atât timp cât strategiile sunt construite de 
ei, mai avem o şansă, indiferent de guvernare.

„Serviciile de transport vor 
fi favorizate de contextul 
internațional și geografic”

Costin Lianu, director în Ministerul Economiei, coordonatorul 
Strategiei Naţionale de Export:

Interviu de Christian DUMITRESCU
Foto: Mihail CISMaș

domenii energo-intensive, ce folosesc resursele 
naturale sau forţa de muncă slab calificată. Aceasta 
conduce la un export cu valoare adăugată relativ 
scăzută, fragil la orice modificare a mişcării, pentru 
reducerea costurilor. Cucerirea de pieţe în afara 
UE e nu numai obiectiv naţional, ci şi la nivel de UE. 
Pentru noi, principalul avantaj al reorientării expor-
tului e diversificarea şi dezvoltarea de branduri de 
export mai puţin dependente de ceea ce propun 
exportatorilor români contractorii europeni: sub-
contractarea şi delocalizarea producţiei antrepre-
norului român e atrofiată.

Credeţi că exportatorii români sunt susţinuţi  
suficient de stat (spre exemplu, prin Eximbank)? 
Ce s-ar putea îmbunătăţi?
Avem un sistem naţional de susţinere la export, ceea 
ce e pozitiv: puţine ţări au legiferat aşa ceva. Deşi 
există instrumente de finanţare de la buget, ele sunt 

modelul captiv 
poate fi repetat şi 
în afara ue. şansa 
de a urca pe 
lanţul valoric, de 
a adăuga valoare, 
a inova, a crea 
branduri solide e 
mai mare.
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încă puţin diversificate şi accesi-
bile la un număr redus de fime. Pe 
de o parte, avem nevoie să mărim 
numărul de firme ce participă la 
actualele forme de susţinere. Ele 
trebuie să fie mai bine pregătite 
să o facă. Încă avem o bază redusă 
de exportatori. O mare parte au 
un export puţin competitiv sau ac-
cidental, ce depinde de un singur 
exportator.

Principalii exportatori ai Româ-
niei sunt, în fapt, firmele străine. 
E un dezavantaj sau un avantaj? 
De ce?
Depinde ce înţelegem prin firme 
străine. Cele cu capital extern 
sunt legal constituite în ţară, 
contribuie prin locuri de muncă, 
plătesc impozite. Prezenţa capi-
talului străin nu poate fi în sine 
un dezavantaj, ci mai degrabă un 
avantaj: pe lângă contribuţiile la 
buget sau ocupaţionale, majori-
tatea contribuie la dezvoltarea 
capacităţii de export şi inovare, 
transferă tehnologie şi know-
how, dezvoltă aptitudinile şi ati-
tudinile manageriale şi antrepre-
noriale. Pot contribui la o nouă 
identitate competitivă şi o nouă 

cultură managerială. Dincolo de aceasta, pot fi şi 
prezenţe mai puţin avantajoase: firmele cu capital 
străin, ca firme cu capital integral românesc, sunt 
implicate în afaceri, ca exportul de materii prime.

Care sunt domeniile de export unde are România 
avantaje competitive? Cum vedeţi evoluţia sectoa-
relor?
Drumul de la avantajele comparative spre cele com-
petitive e adesea sinuos. Cele competitive sunt tot 
mai fragile, greu de câştigat şi uşor de pierdut, mai 
ales la firmele mici, ce nu au nici economie de scală, 
nici de reputaţie, nici avantaj tehnologic, inovativ 
sau branduri şi bugete de comunicare şi marketing. 
E cazul majorităţii exportatorilor români. Avem şan-
se mari la avantaje competitive durabile (resurse 
umane, naturale, ca biodiversitatea şi localizarea) 
dacă vom capitaliza ce avem, apoi vom construi.

Mobila şi textilele se vor orienta spre branduri 
mai puternice, ce vor încorpora naţional designul 
şi tendinţele modei. Exportul de alimentare va 
urca pe lanţul internaţional, prin produse cu brand 
propriu, mai intens procesate. Cele organice sau 
naturiste îşi vor consolida exporturile. Cele ale 
industriilor creative (design, audio-vizual, jocuri 
ş.a.) vor avea o dinamică accelerată. Serviciile de 
transport şi logistice vor fi favorizate de contextul 
internaţional şi geografic favorabil. România îşi va 
valorifica potenţialul energiilor regenerabile. Vor 
apărea noi produse de export, ca rod al specializă-
rilor inteligente, pe măsură ce vom avea abilitatea 
să combinăm lanţuri valorice regionale, centrate 

orice stat îşi pro-
pune strategic să 
proceseze cât mai 
mult în ţară.

Costin Lianu este director general adjunct cu Dezvoltarea Exporturilor 
la Ministerul Economiei. Coordonator al Strategiei Naţionale de Export 
pe anii 2005 - 2009, 2010 - 2014 şi 2014 – 2020, e iniţiator al mai multor 
proiecte de succes în dezvoltarea Exporturilor, precum Consiliul pentru 
Export, portalul de comerţ şi strategiile sectoriale de branding. Este doc-
tor în economie şi profesor asociat în marketing şi comerţ internaţional 
la mai multe universităţi din România. A scris cărţi şi articole  asupra ma-
nagementului strategiilor de export, branding, comerţul internaţional şi 
marketing. Este membru al reţelei strategice de export ITC Geneva.

românia se va 
specializa pe 
componente pen-
tru mijloace de 
transport şi pro-
duse industriale, 
echipamente şi 
produse electrice 
şi electrotehnice, 
iT&c.

CV  I  Costin Lianu
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pe IT&C şi nişe industriale sau pe 
turism, artizanat, produse cultu-
rale şi gastronomice, naturiste 
ori chiar de tratament medical. 
În 2020 vom avea un lanţ valoric 
naţional mai consistent, dar va 
trebui să oferim şi să creăm ser-
vicii de susţinere, care să sprijine 
aglomerările de firme în clustere 
sau reţele de export.

Cum au influenţat anii de criză 
raportul importuri - exporturi şi 
structura lor?
În perioada 2005 - 2008, am 
elaborat şi implementat o primă 
strategie naţională de export 
(SNE), în parteneriat cu mediile 
de afaceri, prin Consiliul de Ex-
port, după metodologia Centru-
lui internaţional de Comerţ de 
la Geneva. Ca urmare, am avut 
creşteri anuale ale exportului de 
13,7% - 17,5%, permiţând în 2008 
o rată lunară de creştere a expor-
turilor de 14,4%. Pentru prima 
dată în istoria postcomunistă, am 
depăşit rata de creştere a impor-
turilor (10,5%). În 2009, strategia 
a contribuit la diminuarea efec-
telor crizei asupra exporturilor, 
fiind afectate doar în primele luni 
ale anului. În ultimele luni şi în 
2010, exportul şi-a revenit.

Exporturile au avut rata lunară de 28% în 2010, 
cu niveluri record pentru noi. 37,2 mld. de euro 
în 2010 - a fost cel mai ridicat nivel de după 1989, 
cu peste 3 mld. de euro peste vechiul record din 
2008, dinainte de criză. Concluzie: nici aderarea 
la UE în 2007, nici criza n-au confirmat prognozele 
pesimiste. Un merit SNE, în primul ciclu strategic 
(2005 – 2009), continuând cu următoarele două 
(2010 - 2013 şi 2014 – 2020), e susţinerea diversifi-
cării lanţurilor valorice de export. Sunt statistici ce 
arată că grupele de produse vizate sunt printre cele 
cu creşteri în 2005 - 2009. Am mizat pe sectoare tra-
diţionale (mobilă, confecţii, echipamente industri-
ale) şi noi sectoare emergente (componente auto, 
agroalimentare, inclusiv ecologice, servicii din IT&C, 
audio-vizual, design, industrii creative, logistice şi 
transport), ce au confirmat potenţialul de export 
şi au devenit sectoare de export importante din 
2005 până acum. În 2013, exporturile, 49,6 miliarde 
de euro, au fost cu 10% peste 2012. Aproape 50 de 
miliarde de euro - e un record absolut românesc. În 
prezent, exporturile tind spre 40% pondere în PIB, 
faţă de numai 28% în 2004.

exportul 
– singurul indica-
tor constant po-
zitiv în perioada 
crizei.

Structura exporturilor 
pe categorii de produse 76,4%

manufacturate

43,6%
construcţii de maşini, 
echipamente de  
transport

32,8%
manufacturate (industria 
uşoară, metalurgică,  
prelucrarea lemnului  
şi cauciucului)

7,3%
agroalimentare

5,2%
chimice

4,7%
materii prime 6,4%

combustibili

Sursa: Ministerul Economiei
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INTERVIU

sustenabil în balanţa comercială totală. E dezirabil 
să fie aşa? Evident, da.

Cum apreciaţi raportul dintre valoarea adăuga-
tă a produselor exportate de România şi a celor 
importate? Care sunt tendinţele?
Asistăm la o tendinţă generală de creştere a va-
lorii adăugate brute pe economie. Dar produsele 
importate fie sunt materii prime (unele contribuie 
ulterior, indirect, şi la export), fie sunt cu intensita-
te tehnologică ridicată (ce intră în componenţa pro-
duselor de export). Tendinţele sunt însă pozitive. 
Vom exporta mai multe produse cu intensitate mică 
a factorilor extensivi (energie, materii prime, forţă 
de muncă slab calificată) şi vom importa mai puţine 
produse intermediare procesate pe măsură ce vom 
capta şi crea mai multă valoare în ţară. Acest lucru 
e vizibil încă destul de timid în servicii şi  industrii 
prelucrătoare (echipamente, mjloace de transport, 
industrie alimentară, mobilă, confecţii).   

Credeţi că e posibil ca România 
să devină exportator net? În cât 
timp?
În anumite sectoare, România e 
deja exportator net sau tinde să 
fie: mijloace de transport, servicii 
IT&C sau logistice şi de transport 
rutier, parţial agroalimentare. 
Trebuie să fim atenţi ce fel de 
exporturi conduc la echilibrul ba-
lanţei comerciale sectoriale. De 
exemplu, industria agroalimenta-
ră, unde avem şanse să exportăm 
mai mult decât importăm. La 
produsele alimentare procesate 
suntem în continuare importator 
net. Ce contează e cât de mul-
tă valoare e captată, reţinută 
sau creată în ţară când ducem 
la export. Această capacitate e 
esenţială. Toate SNE coordonate 
de mine accentuează aceasta. 
Ţinta de a fi exportator net e po-
sibilă doar dacă România va reuşi 
specializarea în comerţul inter-
naţional pe export de produse şi 
servicii cu valoare adăugată cât 
mai mare, tehnologie medie sau 
înaltă, bazat pe factorii intensivi 
ai economiei: cunoaştere şi inova-
re. Cu cât vom exporta mai multe 
produse individuale (nu grupe 
mari de produse), unde contribu-
ţia exportului, comparativ cu a 
importului, e mai mare valoric, cu 
atât vom tinde spre un export net 

trade-finance
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În Ceea Ce ne 
priveşte, ave(a)m 

o lungă tradiţie a 
exporturilor…

Se vorbeşte mai tot timpul despre 
„balanţa” economică

P
ozitivă, negativă, statică etc. Schimbu-
rile pe care strămoşii daci, apoi proto-
românii, iar ulterior, românii, le efectu-
au sunt consemnate în diferite izvoare, 

cel mai adesea nescrise. Deşi capitalismul a so-
sit destul de târziu pe meleagurile noastre, în 
perioada interbelică am recuperat o bună parte 
din înapoierea dictată de către neprietenii aces-
tui tărâm. La începutul perioadei am exportat 
cereale. Apoi ne-am extins, ajungând la arme. 
În ceea ce priveşte denumiri precum Malaxa, 
Arcom, Rompetrol, Dacia, Ţevi Sudate, Repu-
blica, Comtim, IMGB, Semănătoarea etc., aces-
tea au făcut cinste economiei româneşti, dar şi 
exporturilor. Statisticile actuale ne arată că ne 
aflăm pe o culme a acestei activităţi, raportată 
inclusiv la perioada de dinainte de 1989, deşi 
numele şi sufletul românesc al actorilor sociali 
au fost demult abandonate sau stâlcite. Pe de 
altă parte, consemnăm cu tristeţe că unul dintre 
„grânarele Europei” a ajuns plin de ciulini, sca-
ieţi sau „vile”. Mai tragic este că ne aflăm într-un 
plin proces de export de „carne vie”, medici sau 
intelectuali. Chiar şi pungaşi de toate felurile, 
deşi aici părerile sunt împărţite…

datoria  
de a fi cei mai buni 

Când am intrat în UE, toată lumea 
vorbea despre faptul că România va 

deveni o piață de 22 de milioane  
de consumatori.  

L
a 7 ani de atunci, încă înregistrăm un de-
ficit comercial ascendent de peste 2 mld 
de euro, comparativ cu 2013. Așa cum 
am scris în numărul trecut, o explicație 

ar fi dată de faptul că „am căzut din comunism în 
consumism”. O alta doresc să o conturez acum. 
În 2007, „nepregătiți” cum eram, am intrat într-
o piață europeană cu o bogată tradiție capita-
listă. Industria națională postdecembristă era 
ajunsă abia „la vârsta majoratului” iar brandurile 
românești performante erau „la vârsta copilări-
ei”. Ne-ar fi trebuit 2-3 ani să ne atmosferizăm, 
dar - fatalitate! – nu am avut acest timp pen-
tru că ne-a cuprins Criza. Mai mult, brandurile 
românești, cu foarte puține excepții, au fost 
capitalizate din exteriorul țării și mare parte 
din venituri și-au luat zborul. Un brand 100% ro-
mânesc, mă gândesc la celebrul Pellamar - care 
împlinește în 2014 patruzeci de ani de existență 
-, e pe cale să rescrie istoria în perioada urmă-
toare. Astfel de exemple autohtone mai sunt și 
ponderea lor în exportul României ar trebui să 
crească. E vremea să ne reamintim că neamul 
românesc a fost vreme de secole „mediatorul 
negoțului dintre Occident și Orient”.

conf. dr. andrei IGNAT  
(Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza“)

dr. daniel MAZILU  
(ARTRI)

branduri romÂneşti

PERSPECTIVE

La Mulţi Ani, MIȘCAREA!
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LOBBY PENTRU TRANSPORTATORI 

eco-tran:  cum s-a înverzit la 
vârf comisia transporturi din pe
revenirea  Germanului micHael  
cramer
Alegerile Comisiei TRAN din 7 iulie 
pentru funcțiile de conducere l-au 
readus în centrul atenției pe Micha-
el Cramer. Conform voturilor expri-
mate, Cramer este noul președinte 
al TRAN. Cramer este membru al 
Verzilor din partea EFA (European 
Free Alliance). Alături de el, ca 
vicepreședinți, au fost aleși francezul 
Dominique Riquet, germanul Dieter-
Lebrecht Koch, polonezul Tomasz Pi-
otr Poręba și ungurul István Ujhelyi.

ce  funcții au PierduT românii 
în Tran. cine şi-a PăsTraT locul 
în 2014 şi ce nouTăți sunT
În fosta Comisie TRAN a Parla-
mentului European, România a 
avut patru membri: Adriana Țicău - 
vicepreședinte TRAN, Marian Jean-
Marinescu – membru, Ioan Mircea 
Pașcu și Dan Dumitru Zamfirescu – 
membri supleanți. Desigur, cea mai 
importantă contribuție, prin poziția 
ocupată, a avut-o Adriana Țicău. În 
noua Comisie TRAN îi regăsim ca 
membri doar pe Marian Jean-Mari-

nescu (reales în PE anul acesta) și pe 
tânăra Ana-Claudia Țapardel, aflată 
la primul mandat în PE.
 
de unde vin cei 49 de membri şi 
cei Trei verzi
Cei 29 de bărbați și cele 20 de femei 
provin din PPE (15), S&D (13), ECR (5), 
ALDE (4), GUE/NGL (3), Verts/ALE 
(3), EFDD (3) și NI (3). De remarcat 
micuțul grup franco-germano-brita-
nic al Verzilor din care fac parte Mi-
chael Cramer (președintele TRAN), 
Karima Delli și Keith Taylor. Conform 
programului Verzilor, valorile funda-
mentale ale acestora sunt: dezvolta-
rea durabilă în acord cu posibilitățile 
umane și naturale; democratizarea 
comerțului și securitatea socială; 
protecția mediului înconjurător și 
creșterea standardelor de viață; ga-
rantarea drepturilor fundamentale 
într-o Europă pașnică. Postura mino-
ritară a Verzilor în TRAN le convine 
de minune, având președintele Co-
misiei de partea lor.
 
va inTra Tran în „zodia eco”?
Fără îndoială că acești trei euro-

parlamentari vor încerca să aducă 
noul TRAN în „zodia ECO”. Cramer 
este un politician experimentat 
și un bun orator. A mai fost în PE 
între 2004 - 2009, a lucrat în Par-
lamentul Germaniei între 1989 
- 1991, ca Președinte al Comisiei 
pentru Transport și Industrie, și 
este alături de Verzi încă din 1998. 
Născut în 1949, la Gevelsberg, nu 
departe de granița cu Olanda, 
Cramer cunoaște foarte bine rolul 
pe care transporturile l-au jucat 
în reconstrucția Europei. Pentru 
cine cunoaște Germania de astăzi, 
opțiunea ECO pare să dea tonul 
în industrie și comerț. Cel puțin în 
spațiile urbane și la periferie. Cu 
această conducere și cu o mare 
parte a Comisiei fără experiență în 
PE, Cramer va avea de jucat un rol 
foarte interesant în propovăduirea 
„învățăturilor restrictive din Cartea 
Albă a Transporturilor”. Transporta-
torii rutieri din Europa trebuie să fie 
foarte atenți la „curentul” care se 
va contura până în decembrie 2014, 
după alegerea noului Comisar Euro-
pean pentru Transporturi.   

Sebastian Romanide

Michael CRAMER
Chair
The Greens/European 
Free Alliance
Bündnis 90/Die Grünen

Lucy ANDERSON
Member
Group of the Progressive 
Alliance of Socialists 
and Democrats in the 
European Parliament
Labour Party

Marie-Christine 
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Member
Non-attached Members
Front national

Inés AYALA SENDER
Member
Group of the Progressive 
Alliance of Socialists 
and Democrats in the 
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Member
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Democrats)
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for Europe
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Wim van de CAMP
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Liberals and Democrats 
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Dieter-Lebrecht KOCH
Vice-Chair
Group of the European 
People's Party (Christian 
Democrats)
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Union Deutschlands

Tomasz Piotr PORĘBA
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Alliance of Socialists 
and Democrats in the 
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Daniela AIUTO
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Europe of freedom and 
direct democracy Group
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Student City Car 2014
Lăstun reloaded 

pentru tinerii șoferi

locul 4

locul 6

PARTENERIAT
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locul 5



PARTENERIAT

datorită calității foarte bune a lucrărilor, punctajul a fost foarte strâns.  
Juriul a stabilit următorul clasament pentru ultimele trei locuri:

locul 4: ionuţ Tiboc (ocna mureş)
locul 5: andrei i. Turcea (Piatra neamţ)
locul 6: andrei butănescu (drăgăşani).

LOCURILE 4-6

Anul trecut, la concursul de 
la Facultatea de Mecani-
că din Iaşi a fost lansată 

competiția de design Aro Revolu-
tion, cu scopul de a reînvia tradiția 
fostului vehicul de teren ARO, pre-
zentat în paginile revistei noastre. 
Un grup de studenți ai Facultății de 
Mecanică din Universitatea Tehni-
că „Ghe. Asaschi” din Iași a partici-
pat anul acesta la un nou concurs, 
cu tema „Student City Car".

Ediția din acest an s-a adresat 
studenților și elevilor de liceu ce 
doresc să-și valorifice potențialul 
creator în designul de caroserii. 
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în promovarea concursului, organizatorii au fost sprijiniți de prof. dr. ing. cezar oprişan, decanul 
 facultăţii, conf. dr. ing. adrian sachelarie, prodecan şi de onG-ul mechanical student revolution,  
creat de studenți, pentru studenți şi condus de inimosul nistor-Gabriel calancea.
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Tema concursului a fost crearea 
unui facelift pentru fostul auto-
turism Dacia Lăstun. Parametrii 
ceruţi au fost: o mașină de oraș de 
mic litraj, cu trei - patru locuri și trei 
uși, care să amintească de Lăstun, 
dar și de noile linii de design pro-
movate de Renault Technologie. 
Lucrările au putut fi realizate de 
mână sau pe calculator, în mini-
mum trei vederi: ¾ față, ¾ spate 
și ¾ lateral.

În juriul celei de-a doua ediții 
a concursului au fost cooptaţi și 
studenții Silviu Nicolae Ceaușu 
(câștigătorul concursului Aro Re-
volution) și Nistor-Gabriel Calan-
cea (inițiatorul aceluiași concurs). 
La această ediţie, s-au înscris 13 
concurenți din toată țara. După 
stabilirea criteriilor de evaluare 

organizatorul îşi 
doreşte ca acest 
concurs de design 
de caroserii să 
devină o tradiție 
a facultății de 
mecanică din iaşi.

în numărul  
următor al 

revistei, vom 
prezenta primele 

trei locuri din 
clasament.

(vehicul realizabil tehnologic, originalitate, păstrarea 
tradițiilor de design ale grupului Renault, originalita-
te, tehnică de execuție etc.) s-au examinat lucrările 
prezentate și a avut loc deliberarea. Ca la orice con-
curs, există învingători și învinși. Scopul organiza-
torului a fost de a da curaj participanților și de a-i 
obișnui cu competiția. Practic, toți participanții sunt 
câștigători, datorită eforturilor pe care le-au făcut 
trimițând desene deosebite.   
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VALORI ROMÂNEŞTI

pe vasile Șoimaru l-am revăzut recent la 
muzeul Țăranului român, unde și-a lansat 
a doua ediție a albumului color „românii 
din jurul româniei”. o lucrare monumen-
tală despre conaționalii noștri, care au 
supraviețuit spiritual miraculos într-o 
lume ostilă. o personalitate excepțională, 
singulară și solitară în peisajul culturii 
românești. cine ar mai fi tentat să umble 
din caucaz în alpi, din munții pindului 
până în sudul poloniei, pentru a descoperi 
așchiile unui trunchi național fabulos?

vasile Șoimaru 
– rădăcinile 
noastre amare
Text şi Foto: Viorel patRichi 
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VALORI ROMÂNEŞTI

C um îl caracterizează profe-
soara Iulia Mărgărit: „Vasile 
Șoimaru face fotografii cu 

subtext. El nu face artă pentru artă. 
Străbate lumea în căutarea români-
lor. Poate fi așezat într-o familie spi-
rituală de luptători ai românității. 
Poate sta alături de Octavian 
Goga, ce mărturisea că s-a născut 
cu pumnii strânși, gata de luptă. La 
fel se poate spune și despre Vasile 
Șoimaru. Vine dintr-un neam ce a 
intrat pe poarta cea mare a istoriei. 
Numele acestor țărani pășește că-
tre eternitate prin Sadoveanu. Iar 
Șoimaru e un cavaler al românității”.

Acest intelectual blajin, rar azi 
printre noi, cu mustața lui de răzeș, 
cu privirea pierdută departe, în tre-
cutul eroilor lui Mihail Sadoveanu, 
s-a născut la Cornova, sat din Ba-
sarabia, unde în 1931 sociologii lui 
Dimitrie Gusti au făcut ample cer-
cetări.

„dacă mai înTârzia PeresTroika, 
eu nu mai eram”
După ce a citit despre părintele Ion 
Zamă și isprăvile lui în păstorirea 
românilor din Cornova, după ce a 
cunoscut opera lui Dimitrie Gusti, 
Vasile Șoimaru a hotărât să-și caute 
rădăcinile. Pe timpul regimului so-
vietic, a venit la studii în București și 
a umblat prin toată România în cău-
tarea Șoimarilor. Așa a înțeles că nu 
e singur, doar cu ai lui, din Cornova. 
Toată munca lui asiduă din acea pe-
rioadă și de mai târziu se va rafina 
în lucrarea monumentală „Neamul 
Șoimăreștilor”, scrisă împreună cu 
Alexandru Furtună.

„Mama lui Sadoveanu e din sa-
tul din care se trag Șoimăreștii, de 
la Verșeni. Erau patru frați: doi au 
rămas dincoace de Prut, ceilalți doi 
– Tudor și Ion - au trecut peste Prut, 
la Cornova. Acolo au pus bazele di-

nastiei Șoimarilor în Basarabia. Era un rang boieresc, 
deținut de un anume Savin Năvrăpescu, mare șoimar. 
Așa a apărut familia Șoimaru. În Basarabia, sunt patru 
localități Șoimărești”, spune Vasile Șoimaru. Șoimarul 
era un mic rang boieresc sau răzeșesc. El trebuia să 
pregătească șoimi pentru vânătorile domnești și să 
meargă la toate războaiele, alături de domnul lui. Mo-
nografia „Neamul Șoimăreștilor”a fost premiată de 
Academia de la Chișinău.

 „Dacă mai întârzia perestroika lui Gorbaciov încă 
vreo 20 de ani, aș fi dispărut de pe fața pământului, ca 
atâția alți români. Se lucra perfect și nu mișca nimeni 
acolo. Nu m-am ascuns prin brusturi sau tufari, lucram 
la o facultate de economie. Aveam un decan mancurt, 
cu nume românesc, Mocanu, etnic bulgar. Nu permi-
tea manifestarea românilor la acea facultate. A venit 
vremea și am citit istoria scrisă de Constantin și Dinu 
Giurescu. Ei au făcut din mine altceva. Au venit apoi 
podurile de flori, bibliotecile românești. Eu, într-un fel, 
mă răzbun pe cei ce au vrut să facă din mine un ne-ro-
mân. Deși purtam un nume vechi românesc.  Am întâl-
nit documente unde străbunii mei apăreau cu numele 
Șoimarov. Am avut norocul și am scăpat, iar acum fac ce 
ar trebui să facă lingviștii, fiindcă eu sunt economist de 
meserie. Când am înțeles că ne putem salva, am zis că 
nu mai pierd anii cu acele lucruri”, povestește Șoimaru. 
Și-a botezat feciorul Tudor, ca pe eroul lui Sadoveanu, 
și a plecat să-i caute pe românii lui.

„eTnia românească o mai GăseşTi Pe crucile  
din cimiTir”
Prima ediție a volumului „Românii din jurul României” 
a fost lansată în 2008. Cuprindea imagini din 18 țări. 
„Ulterior, am umblat prin 23 de țări și am dus primul al-
bum oamenilor. Mulți nu credeau că am făcut așa ceva 
și mă bănuiau de alte scopuri. Peste tot se întâmplă 
acest lucru, pe unde trăiesc românii”, regretă autorul. 
Un destin tragic îi urmărește pe românii din jurul Ro-
mâniei și activitatea lui Vasile Șoimaru e un semnal de 
alarmă pentru onorabilii de la București.

„Grecii și ucrainenii îi sugrumă cel mai mult pe ro-
mâni. Ucrainenii n-au știut să-i apropie pe români, să-i 
facă prieteni și uite acum ce se întâmplă cu țara lor. Ei 
au vrut să-i facă ucraineni pe toți. Dincolo de Nistru, 
în toată Ucraina, până la Don și-n Caucazul de Nord, 
au șters de pe pământ toată etnia românească. Erau 
sute de mii de români. Primii români au ajuns acolo pe 
la 1741 - 1751, când un general al Imperiului Austro-Un-

calcă pe urmele 
lui constantin 
stere, o altă 
personalitate 
din basarabia. 
stere nu a fost 
niciodată înfrânt. 
lui îi aparțin 
cuvintele: „nici 
o picătură de 
energie morală 
nu e zadarnică”.
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gar slujea la curtea țarinei Rusiei. El 
i-a adus pe primii români de dincolo 
de Tisa și i-a colonizat dincolo de 
Bug, unde începe o altă țară româ-
nească, cum e Republica Moldova. 
Nimeni nu mai vorbește româna și 
se numește Noua Serbie. 40 de de-
numiri de sate românești de dincolo 
de Tisa se repetă în 40 de denumiri 
de dincolo de Bug. (Adică 40 am 
descoperit eu.) În primul album, am 
prezentat şase sate. Atât știam. În a 
doua ediție, am descoperit 40. Am 
făcut acest album, fiindcă fotogra-
fia lucrează mai mult decât textul. 
Imaginea vorbește de la sine. Eu am 
1.000 de fotografii în acest album, 
pe care l-am denumit «monografie 
etno-fotografică». De exemplu, în 
partea de est a Ucrainei, în Lugansk, 
acolo unde e război, în Donețk, 
chiar și la Donețk, e plin de români. 
Aproape toate satele au acum de-
numiri schimbate. Etnia româneas-
că o mai găsești pe crucile din cimi-
tir. Nu le-au putut ucrainiza numele 
la toți. Anton Golopenția, cu echipa 
lui, m-au învățat cum să merg prin 
sate și să întreb de anumite familii 
românești". În anii 1942 - 1944, a cer-
cetat foarte multe sate de dincolo 
de Bug. N-a putut pătrunde deoda-
tă, fiindcă nemții nu permiteau la în-
ceput. A stat luni de zile în satul Va-
lea Hoțului, a scris o monografie a 
acestui sat, așteptând permisiunea 
de la Berlin să poată studia satele 
românești de dincolo. „Majoritatea 
românilor de-acolo au dispărut. Au 
mai rămas în Martanoșa, unde, la 
intrare, scrie românește «Vă salută 
satul Martanoșa». Bătrânii doar mai 
vorbesc cu greu româna, tinerii nu 
știu. Totu-i pierdut, au fost declarați 
ucraineni”.

un milion de liTri de sânGe
Vasile Șoimaru e singurul român 

ce a reușit să meargă la Cotul Donului și a pus o cruce 
cu tricolor pe locul gropilor comune, unde a avut loc 
cea mai mare tragedie militară din istoria românilor, la 
Klețkaia, pe Don, unde Bucureștiul n-a pus măcar un 
semn. De trei ori s-a dus acolo urmașul răzeșilor din 
Cornova. Așa a apărut cartea „Cotul Donului 1942”. 
„Am fost prin toate stanițele, satele de pe Don și nu 
am găsit nici o cruce pentru români. Numai monumen-
te sovietice cu steaua roșie și cu tancuri, și tunuri, și 
avioane. Și 150.000 de români zac acolo!”. Alți 100.000 
de români din Transilvania ocupată de Horthy au murit 
acolo, trimiși de Ungaria în linia întâi. Budapesta a ridi-
cat acolo un adevărat mausoleu, pe care apar numele 
maghiarizate ale românilor. A construit o conductă de 
zeci de kilometri, prin care vine gazul pentru flacăra 
eternă. Bucureștiul n-a pus măcar o cruce... „Un milion 
de litri de sânge românesc. Ne putem imagina? Până 
acum se păstrează ADN-ul românilor acolo, în pămân-
tul roșcat și nu s-a găsit încă un guvernant care să pună 
o cruce adevărată la Don. Râde lumea de noi și nu pu-
tem urni carul din loc. Poate îi trezește cineva pe acești 
politicieni care visează la aurul de la Roșia Montană sau 
la miliardele de metri cubi de gaze de șist. Doamne, 
ferește să se stârnească vreo vijelie în Europa! Care 
români vor mai sări la chemarea Patriei? Știind că to-
tul se termină la fel: o cruce nu le va pune la creștet, o 
lumânare nu le va aduce nimeni. Mi-e rușine de ce se 
întâmplă cu noi, dar nu-mi pare rău că sunt român. Voi 
face tot ce pot ca să-i trezesc...”.    

mă uit la 
acest răzeş ce 
îmbătrâneşte 
frumos şi nu mai 
am cuvinte să-l 
mai întreb ceva. 
nici eu nu m-am 
învrednicit încă 
să ajung la don, 
chiar dacă tata 
a luptat acolo 
pentru reîntre-
girea națională a 
româniei.
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Mihai, transportator, știe cât de important este: 
Să vezi și fii văzut.

Ce are industria de transport în comun cu Hollywood? Cine vrea să aibă succes, are nevoie de ceva special. De aceea, 
Mihai, fiind transportator, își lasă camionul să fie urmărit pe TC eMap®, astfel câștigă un avantaj competitiv pe piață. 
Deoarece, beneficiarii știu unde se află marfa lor. Foarte practic, pentru că: el nu trebuie să părăsească platforma 
TimoCom. Astfel, devine activitatea lui de zi cu zi transparent, eficient și competitiv – pentru Mihai, este soluția ideală. 

Ofertă unică: Acum puteți testa aplicația TC eMap® timp de 4 săptămâni gratuit. Pentru mai multe informații: 
Sunați la numărul +36 22 51 59 56 sau descărcați programul de pe pagina: www.timocom.ro
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SEDIUL CENTRAL:
Bucureşti 

B-dul Mărăști nr. 25, sector 1
cod 011462

Tel.: (+40) 21 319 45 25
Fax: (+40) 21 319 48 07
E-mail: office@artri.ro

Birou regional 
Iaşi

Str. Străpungerea
Silvestru nr. 42, bl. CL 10, 

parter, cod 700004
Tel.: (+40) 232 22 24 69
Fax: (+40) 232 21 96 64

Birou regional 
Braşov

Str. M. Kogălniceanu nr. 10 
bl. 14, sc. C, ap. 1,  

cod 500173
Tel.: (+40) 268 47 24 00
Fax: (+40) 268 47 24 00

Birou regional 
Sibiu

Str. V. Alecsandri nr. 21A
cod 550372

Tel.: (+40) 269 25 47 89 
Fax: (+40) 269 25 47 89

Birou regional
Cluj-Napoca
Str. Donath nr. 2

cod 400290
Tel.: (+40) 264 42 09 06
Fax: (+40) 264 42 09 06

Birou regional 
Timişoara

Str. Crișan nr. 36
cod 300367

Tel.: (+40) 256 22 65 04
Fax: (+40) 256 22 67 75

Conducem împreună


