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EDITORIAL

Timp de un an, omul munceşte. Există o tendinţă dăunătoare a 
civilizaţiei de tip occidental de a transforma cultura muncii în depen-
denţă de muncă şi punerea pe ultimul plan a meditaţiei, reculegerii, 
reîntâlnirii individului cu sine însuşi. În toate credinţele, omului i se 
cere ca de câteva ori pe an să ia o pauză şi să se-ntâlnească cu sine 
însuşi, pe cât se poate departe de agitaţia vieţii cotidiene.

În credinţa creştină, Ziua Naşterii Domnului (25 decembrie) e con-
siderată una din cele mai mari sărbători creştine. Este prăznuită cu 
mare solemnitate. În ziua ce precede prima zi de Crăciun se ajunea-
ză, obicei fixat încă din secolul al IV-lea e.n.. În Bizanţ, în această 
zi se făcea slujba în care se botezau catehumenii, ca şi la Paşti şi 
la Rusalii, şi se citeau Ceasurile mari sau împărăteşti, numite astfel 
pentru că în Bizanţ la ele luau parte şi împăraţii, iar la noi domnitorii, 
cu toată curtea lor. Tot în Ajun, slujitorii Bisericii (preoţii şi cântăreţii) 
umblau, ca şi azi, cu icoana Naşterii Domnului pe la casele credin-
cioşilor, pentru a le vesti măritul praznic de a doua zi. Cu timpul, s-a 
instituit şi postul Crăciunului, ca pregătire pentru Sfânta Euharistie. 
Ziua sărbătorii însăşi era zi de repaus; şi sclavii erau scutiţi de cor-
vezi. Erau oprite, prin legi civile, spectacolele şi teatrul, palestrele şi 
circurile. Era interzisă plecarea genunchilor, atât în ziua Naşterii, cât 
şi în tot timpul până în Ajunul Bobotezei, regulă pe care, în virtutea 
tradiţiei, o păstrează până azi cărţile noastre de slujbă.

Dar Dumnezeul creştinilor ortodocşi e bun, blând, apropiat de om, 
se supără greu şi înţelege multe. El iartă păcatele, dacă i-o cerem 
sincer, ca şi încălcările regulilor pomenite mai sus. Important e  
să-nţelegem că postul Crăciunului, Ajunul şi zilele de Crăciun trebuie 
dedicate reîntâlnirii cu tine însuţi prin credință, recapitulării celor pe-
trecute-n ultimul an, reîncărcării bateriilor, meditaţiei asupra lucrurilor 
esenţiale ale vieţii. În tihnă. Cu veselie. Pentru ca anul care vine să 
fim mai buni, mai drepţi şi mai luminoşi.

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.

CRĂCIUNUL

Revista             va ureaza 

C raciun fericit!
MIȘC   REA
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HIGHLIGHTS
WHY DO WE PAY DOUBLE THAN FINLAND FOR 
SNOW REMOVAL

Romania paid last winter about 2,900 euros per kilometer of road 
removed snow. Finland pays for the same operation only 1,200 – 
1,300 euros. This difference comes from a supposed better quality of 
work or from the fact that Finns use snow tires with metal spikes as 
claimed CNADNR? pg. 12

CARRIERS AT THE CROSSROADS

Many Romanian hauliers are saying that are at the limit of survival in 
an increasingly competitive market at European and national level. This 
would be the objective evolving state. The tarifs situation, increased fuel 
prices, increasing transit fees, lower economic output in the country and 
in the rest of Europe do not depend on our carriers’ will.

pg. 28

DR. RAED ARAFAT: IN WINTER, THE HAULIERS 
HAVE A MAJOR RESPONSIBILITY TOWARDS 
THE POPULATION

Despite all, Mr. Arafat stubbornly refuses to do or to discuss politics 
focusing on his specialty: emergency medicine. The discussion with 
him was alert, fresh and alive, but also full of useful information. pg. 31

US CHOOSES ROMANIA

After long negotiations with the Kremlin, the Americans has given 
up the possibility to relocate their troops from Afghanistan through 
Airport Ulyanovsk, Volga. They announced that they will use the MK 
Military Air Base, near Constanţa. pg. 51

DR. RICHARD CONSTANTINESCU: EMPLOYERS 
PROPAGATE THE CRISIS PRESSURE ON 
DRIVERS

After being invited to the last event of ARTRI in Bucharest, on the de-
velopment of Road Transport Sector, Dr. Richard Constantinescu was 
kind enough to grant an interview to Movement Revue. pg. 36
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21998: A murit la Mănăstirea Sihăstria părintele arhimandrit 
Ilie Cleopa, „duhovnic al Moldovei”.

3  1991: A murit Petre Ţuţea, filosof român. Era supranumit 
„un Socrate al românilor”, datorită preocupărilor filoso-

fice şi rolului educativ pe care şi l-a asumat, prin exemplul 
său personal, în orice circumstanţe, chiar şi în închisoare.

12  1927: S-a născut Robert Noyce, în Burlington, Iowa, 
SUA. Este un inventator american, supranumit „Pri-

marul din Silicon Valley”. A fost co-fondatorul Fairchild Se-
miconductor în 1957 şi al companiei Intel în 1968. Împreună 
cu Jack Kilby, este considerat inventatorul circuitului integrat, 
care a revoluționat computerul şi toate aplicațiile electronice. 
O invenție echivalentă cu descoperirea focului.

131896: Moare la Sanremo, în Italia, Alfred Bernhard No-
bel, inginer chimist, producător de arme și mare inven-

tator suedez.

221956: A murit Nicolae Labiș, poet român.  S-a năs-
cut la 2 decembrie 1935, la Poiana Mărului, co-

muna Mălini, judeţul Suceava. Fiu de învăţători, Nicolae 
Labiş a murit în noaptea de 9 - 10 decembrie 1956, la 
scurt timp după împlinirea vârstei de 21 de ani. Până as-
tăzi, există trei scenarii: a murit accidental; s-a sinucis 
– prin anii 1980, prietenii spuneau că nu mai avea talent 
şi că nu ar fi suportat mediocritatea; a fost ucis de Secu-
ritate sau de KGB. 

311889: A murit Ion Creangă, scriitor român. Opera lui 
este încifrată și, de aici, ideea că era un mare inițiat. 

Povestirile lui Ion Creangă, care par simple, sunt mult mai 
complexe. Spre exemplu, „Amintiri din copilărie“ reprezintă în 
literatura română mult mai mult decât nişte simple povestiri 
despre vârsta fragedă a unui om.

CALENDAR ORTODOX

6 decembrie  
Sfântul 
Ierarh 
Nicolae

1 ianuarie Sfântul Vasile  
cel Mare. 
Tăierea 
Împrejur cea 
după trup a 
Domnului.

25 decembrie  
Nașterea Domnului Iisus Hristos

27 decembrie  
Sfântul Arhidiacon Ştefan

6 ianuarie  
Boboteaza – Botezul Domnului

7 ianuarie:  
Soborul Sfântului Ioan 
Botezătorul

CALENDAR

Rubrică realizată de Viorel Patrichi

Decembrie – Undrea
Decembrie este a 12-a lună în Calendarul  
Gregorian şi în Calendarul Iulian. Numele vine însă  
din latinescul „december” – a zecea lună în  
Calendarul Roman, care începea la 1 martie, la fel  
ca la daci. În limba română veche, decembrie se  
numea Undrea. 

Ianuarie - Gerar
Ianuarie sau Ienaiu este prima lună a anului în Calendarul 
Gregorian şi una din cele şapte luni gregoriene cu o durată 
de 31 de zile. Numele lunii ianuarie (latină: Ianuaris) vine 
de la zeul Ianus din mitologia romană, cu două feţe: una 
orientată spre anul ce se încheie şi alta spre anul care vine. 
În România, luna ianuarie, popular, se numeşte Gerar.

11934: S-a născut Gheorghe Dinică, actor român de  
teatru și film.

4  1841: S-a născut la Săcărești, Iași, Petru Poni, chimist, fizi-
cian, pedagog, mineralog și om politic român. În prezent, 

Institutul de Chimie Macromoleculară al Academiei Române 
poartă numele său.

5  1924: Walter P. Chrysler a lansat pe piaţă primul lui auto-
mobil, botezat „Chrysler Six“. Walter Percy Chrysler s-a 

născut la 2 aprilie 1875, în Wamego, Kansas, şi a murit pe 
18 august 1940.

7  1943: A murit la New York Nicolae Tesla, inventator istroro-
mân din Croaţia. Sârbii îl consideră pe Nikola Tesla sârb, 

croaţii cred că a fost croat. Este unul din cei mai mari oameni 
de ştiinţă ai lumii. Tesla a pus bazele cunoştinţelor moderne 
despre curentul alternativ, puterea electrică, sistemele de 
curent alternativ, incluzând sistemele polifazate, sistemele 
de distribuţie a puterii şi motorul pe curent alternativ, care au 
determinat cea de-A Doua Revoluţie Industrială.

151850: Se naște la Ipotești (sau la Botoșani) Mihai Emi-
nescu, spiritul tutelar al gândirii românilor. Este atât de 

complexă spiritualitatea lui, încât fiecare epocă va recepta – 
în funcţie de limitele şi de cenzura vremurilor – o dominantă 
distinctă a operei sale.

241859: Data la care s-a înfăptuit Unirea Principatelor 
Române. În fapt, divanele ad-hoc ale Tării Româ-

neşti şi Moldovei au ales acelaşi domnitor, pe Al. I. Cuza, pe 
5, res pectiv 24 ianuarie.

301951: A murit la Stuttgart Ferdinand Porsche (n. 3 
septembrie 1875, Maffersdorf, Reichenberg, Boemia).  

A fost un constructor de automobile austriac renumit.
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ACCIZA LA CARBURANŢI

Pentru comentarii, opinii şi păreri, rugăm cititorii să ne scrie pe adresa de email redactia@revistamiscarea.ro 
sau la telefax 021.202.57.70, telefon 0740.190.445, persoană de contact Tatiana Bernevec, secretar de redacţie.

Rubrică realizată de Florin Budescu

PROBLEMA LUNII  / SOLUȚIA LUNII

Cabinetul Ponta a decis să majoreze acciza 
la benzine şi motorine cu 7 eurocenţi, apoi a 
amânat aplicarea accizei la motorină cu trei 
luni. În lei, s-a calculat că ar fi vorba despre 
52 - 56 de bani. Scopul măririi accizei ar fi 
colectarea de bani, din care fix jumătate ar 
urma să fie destinaţi, susţin oficialii guver-
namentali, construirii de autostrăzi, cealal-
tă jumătate fiind alocată pentru drumurile 
naţionale. După lansarea iniţiativei, s-a 
intrat în blocaj politic. Şeful statului nu e de 
acord cu măsura aceasta de politică fiscală. 
Ca urmare, blochează Legea bugetului pe 
2014, cerând scoaterea majorării accizei, 
pentru că efectele vor fi măriri generale 
de preţuri pe toate fronturile şi falimente 
în rândul transportatorilor. Problema e 
dacă transportatorii au resurse să reziste la 
efortul financiar impus poate de Guvern şi 
dacă ei ar putea ulterior să-şi revină din şoc, 
datorită construcţiei de infrastructură din 
banii colectaţi.

E greu de spus care va fi exact impactul pe preţul 
litrului de carburant. Estimările se bazează pe 
calcul matematic, care e un exerciţiu intelectual, 
teoretic. Nu se ştie exact care va fi efectul în eco-
nomia reală. Nu există sau n-a fost mediatizat 
studiul guvernamental de impact al măsurii, de 
parcă Executivul ar bâjbâi în ceaţă. E greu de cre-
zut că banii colectaţi din diferenţa între vechea 
şi noua acciză vor fi vărsaţi într-un fond distinct, 
apoi se va trece la construirea hotărâtă de auto-
străzi: dincolo de ce ne-au învăţat două decenii 
de experienţă – că nu se face, o categorie buge-
tară dedicată exact acestor bani nu există, deci 

ei se vor amesteca în anvelopa bugetară genera-
lă. Eventuala amânare a aplicării accizei mărite la 
motorină poate duce la declanşarea de Comisia 
Europeană a unei proceduri de infringement, 
pe concurenţă, contra României. Efectele asu-
pra transportatorilor vor fi, mai apoi, dramatice: 
unii mici întreprinzători vor ajunge la insolvenţă, 
cei medii se vor confrunta şi ei cu probleme seri-
oase, iar transnaţionalii se vor gândi poate dacă 
nu cumva e mai rentabil să-şi repatrieze profitul 
şi să plece. Pe viitor, chiar dacă se construiesc 
fie şi mii de kilometri de autostradă, revenirea 
sectorului va fi lungă, dificilă şi problematică.
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P
e 24 noiembrie, China, Franța, 
Germania, Marea Britanie, 
Rusia și SUA au încheiat un 

acord cu Iranul, pentru reducerea 
sancțiunilor contra statului islamic. 
Conform estimărilor Trezoreriei 
SUA, din 2010 până în prezent Iranul 
a pierdut peste 120 de miliarde de 
dolari din cauza sancțiunilor, ca să 
renunțe la programul nuclear. Primii 
ce profită pot fi constructorii auto 

Renault și PSA Peugeot Citroen și 
transportatorii de țiței. Ce e bun pen-
tru Renault e bun și pentru România. 
Peugeot, al doilea mare producător 
auto din Europa, a vândut 457.900 
de vehicule în Iran în 2011, sub formă 
de subansamble montate în această 
țară. Din cauza sancțiunilor, a pierdut 
10 milioane de euro lunar. Dacă Ira-
nul se va redeschide, transportatorii 
din România vor avea de câștigat.

OXIGEN

DESCHIDEREA IRANULUI  –  O ȘANSĂ PENTRU TRANSPORTATORII NOȘTRI

BANII!

O ACCIZĂ PENTRU MARILE PROIECTE

AMÂNARE

MAI ÎNTÂI SE ACCIZEAZĂ BENZINA

ÎNTÂRZIERE

MOSCOVA ÎNCĂ 
MAI ACCEPTĂ 
CARNETELE TIR

PRUDENȚĂ?

LONDRA ÎȘI 
VINDE ACȚIUNILE 
EUROSTARD

an Șova susține că bugetul 
DPIIS preia banii din majo-
rarea accizei pe combustibil 

cu 7 eurocenți. Jumătate din bani 
vor ajunge la construcția auto-
străzilor, iar cealaltă jumătate vor 
fi alocați pentru drumuri naționale. 

Şova: „Această taxă s-a pus pen-
tru a se finanța autostrăzi și dru-
muri naționale. Bugetul a crescut 
cu aproximativ un miliard de lei, 
deci banii se regăsesc, dacă are 
cineva buna credință să se uite la 
cifre“.

S
-au zburlit puțin transporta-
torii, acciza a-nceput să tre-
mure. Guvernul a anunțat că  

intenţionează să aplice acciza de 7 
eurocenţi la benzină şi să o amâne 
trei luni la motorină, pentru a fi cău-
tate soluţii, a anunţat Victor Ponta. 
Astfel, operatorii de transport ce 
folosesc motorină nu vor mai su-
porta acciza. Trei luni, nu definitiv. 

Să treacă iarna. Ponta a precizat 
că i-a informat pe cei de la Comisia 
Europeană, de la FMI, pe preşe-
dintele Băsescu şi pe guvernatorul 
Mugur Isărescu. El a explicat că, 
pentru cele trei luni de amânare, nu 
e nevoie să fie redeschisă Legea 
bugetului. Se vor recalcula doar 
niște parametri de deficit aferenţi 
perioadei.

S
erviciul Federal Vamal din Ru-
sia a anunțat pe 30 noiembrie 
că prelungește acceptarea 

garanției TIR ASMAP RUSIA până 
la 1 iulie 2014. Conform Convenției 
TIR, autoritățile vamale ruse trebuie 
să accepte în continuare carnetele 
TIR la frontierele Federației Ruse. 
Anunțul a fost făcut tardiv de Vama 
Rusă și nu oferă detalii. De aceea, 
se pot înregistra dificultăți la unele 
puncte de trecere a frontierei. Toate 
restricţile regionale stabilite deja de 
Vama Rusă rămân în vigoare.

M
area Britanie vrea să vândă 
participaţia de 40% la Eu-
rostar, ce operează trenurile 

de mare viteză prin tunelul de sub 
Canalul Mânecii. Aceasta ar fi par-
te dintr-un plan amplu de privatizări 
şi investiţii, prin care statul vrea să 
obţină 20 de miliarde de lire sterli-
ne până în 2020, dublu faţă de ţinta 
iniţială, potrivit Wall Street Journal. 
Eurostar asigură servicii de trans-
port feroviar cu trenuri de mare vi-
teză între Londra, Paris şi Bruxelles.

TRANS NEWS
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ÎNNOIRE

WABERER’S A CUMPĂRAT  
600 DE CAMIOANE DAF

NOUTATE

IVECO A LANSAT CAMIONUL EUROCARGO 
EURO VI

W
aberer’s International Pte. 
Co., una din cele mai mari 
companii de transport ru-

tier din Europa, a cumpărat 600 
de autotractoare DAF, ca parte a 
programului de reînnoire a flotei. 

Waberer’s International Pte. Co. 
are sediul central la Budapesta și 
deține peste 3.000 de camioane 
proprii. Are filiale la Miercurea-
Ciuc, Satu Mare, Varșovia, Mun-
chen și Bratislava.

E
ste un camion de tonaj mediu, 
fiabil și flexibil. Folosește teh-
nologia exclusivă HI-eSCR, 

patentată de FPT Industrial, ce dă 
o putere superioară și un consum 
de carburant optimizat. Sistemul 
reduce emisiile de oxizi de azot cu 
peste 95%, fără să afecteze com-

bustia. Astfel, nu e nevoie de un sis-
tem auxiliar de răcire, nici de modi-
ficarea arhitecturii vehiculului. Noul 
Eurocargo Euro VI poate fi echipat 
cu motorul Tector 5, în variante de 
160, 180 și 210 CP, dar și cu moto-
rul Tector 7, în versiuni de 220, 250, 
280 și 320 CP.

GATA!

VERDE PENTRU NĂDLAC - ARAD

Î
n sfârșit se poate construi tron-
sonul Nădlac – Arad. Curtea 
de Apel Bucureşti a respins ca 

nefondată plângerea contra rezul-
tatului atribuirii, formulată de aso-
cierea Porr Construct SRL- Porr 
BAU GmbH. Hotărârea a rămas  
irevocabilă. Instanţa a respins 
plângerile depuse pentru Lotul 1. 
Autorităţile pot semna contractul 
cu asocierea Astaldi - MaxBoegl, 
câştigătoarea licitaţiei. Tronsonul 

Nădlac – Arad, de aproape 39 
km, a fost împărţit în două loturi. 
Primul a fost adjudecat de asoci-
erea Romstrade - Monteadriano 
- Donep pentru 115,8 milioane de 
euro, al doilea a revenit Alpine Bau 
pentru 124,45 milioane de euro. 
CNADNR a reziliat anul trecut 
contractul pe primul lot pentru în-
târzierea lucrărilor. Anul acesta, a 
reziliat şi contractul pentru Lotul 2, 
după falimentul Alpine Bau.

TRANS NEWS
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D
in cauza unui singur pro-
ces verbal pentru un ITP 
expirat de cinci zile, o fir-

mă din România a înregistrat o 
pagubă de peste 170.000 de 
euro. O amendă la cântarul din 
vamă poate fi de peste 7.500 
de euro. În Ungaria, aceeași 
abatere se sancționează cu 
1.800 de euro. Inspectorii  
ISCTR aplică amenzile maxime 
la orice contravenție întâlnită-n 
cale.

C
NADNR a anunțat că de 
la 1 decembrie 2013 au 
fost puse în funcțiune pa-

tru noi puncte fixe de control la 
rovinietă, amplasate în Timiș, 
Călărași, Tulcea și Brăila. Din 
decembrie 2013, funcționează 
33 de puncte fixe de control la 
rovinietă şi alte 14 puncte mobi-
le de control.

R
amona Mănescu, ministrul 
Transporturilor, a semnat 
un acord la Bruxelles cu 

Rimantas Sinkevicius, ministrul 
Transporturilor din Lituania, prin 
care CFR Marfă devine mem-
bru al Proiectului Viking pentru 
transport feroviar. CFR Marfă 
devine membru Viking alături de 
omoloagele din Lituania, Bulga-
ria, Ucraina, Republica Moldova 
și Turcia.

REALIZARE

CAMPIONI  
LA AMENZI

EFICIENȚĂ

ÎN CĂUTAREA 
ROVINIETEI

RELANSARE?

VIKINGII  
DE LA CFR 
MARFĂ
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INAUGURARE

ALTFEL  
SE OCOLEȘTE 
BRAȘOVUL

N
arcis Neaga, directorul 
general al CNADNR, a 
inaugurat traficul pe tron-

sonul III al Variantei Ocolitoare 
Brașov. Noua arteră va fi finan-
ţată din fonduri structurale, pe 
Axa Prioritară 2 (Modernizarea 
și dezvoltarea infrastructurii 
naționale de transport), în afara 
axelor prioritare TEN-T. Traseul 
se desprinde din centura exis-
tentă, ce face legătura DN11 
- DN13 (Tronsonul II) printr-un 
pasaj superior, ce traversează 
DN 13 (legătura între varian-
ta de ocolire și DN 13 se face 
printr-un nod rutier). Contractul 
a fost atribuit firmei Vectra Ser-
vice. Consultanţa e asigurată 
de Egis România. Valoarea to-
tală de contract: 97,6 milioane 
de lei (fără TVA). Finanțarea eu-
ropeană e 85%, FEDR.

PERFORMANȚĂ

SUMĂ ROTUNDĂ 
LA DUSTER

P
e 3 decembrie 2013, Uzi-
na Dacia a produs mo-
delul Duster cu numărul 

500.000. Uzina de la Mioveni 
a fabricat un Laureate 4x4 gris 
olive, echipat cu motor 1.5 dCi 
110 CP. Mașina a fost livrată 
unui client din Franța, țară în 
care cererea la acest automobil 
se menține la cote mari.
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Grupaj realizat de Viorel Patrichi

TRANS NEWS

REANIMARE

RAR NE CERE PLĂCUȚE

BUCURIE

TIMIȘOARA PERCEPE IAR TAXE DE TRANZIT

P
ovestea plăcuțelor s-a reluat. 
O cheltuială în plus pentru 
transportatori, bani frumoși 

pentru firmele unor clienți.  Con-
form OMT 1640/2012, „întreprin-
derile ce fac transport în cont 
propriu şi operatorii de transport 
trebuie să-şi doteze vehiculele cu 
plăcuţe din care să rezulte dimensi-
unile şi masele maxime autorizate”. 
Potrivit OMT 788/2013, „termenul 
în care devine obligatorie dota-

rea cu plăcuţe va fi 01.01.2014”. 
Sunt exceptate anumite tipuri de 
transporturi, prevăzute la art. 19 al 
OG 27/2011 privind transporturi-
le rutiere. „Dotarea vehiculelor cu 
plăcuţe va fi coordonată de RAR“, 
se arată în comunicatul instituției. 
Organizațiile profesionale au so-
licitat renunțarea la prevederi. 
Transporturile au decis amânarea 
aplicării pentru 1 ianuarie 2014. 
Ideile proaste pot fi reanimate.

D
e la 1 ianuarie 2014, trans-
portatorii ce trec prin Timi-
şoara trebuie să plătească 

din nou taxa de tranzit. Acum nu 
numai la vehiculele peste cinci 
tone, ci şi pentru cele de peste 3,5 
tone. O nouă hotărâre a consiliului 
local stabileşte suma percepută, 
diferită în funcţie de tonaj, dar şi 
de zonele cu restricţii: unele străzi 

sunt interzise vehiculelor peste 3,5 
tone şi altele vehiculelor peste 5 
tone. Taxa porneşte de la 60 de 
lei/zi la maşinile peste 3,5 tone şi 
ajunge la 600 de lei/zi la cele pes-
te 40 de tone. Transportatorii pot 
cumpăra și abonamente. Amenda 
la neplata taxei, depăşirea interva-
lului orar sau a tonajului camionului 
e de 2.500 de lei.





G
uvernul de la Mos-
cova a aprobat 
stra tegia Serviciu-

lui Vamal Federal până 
în anul 2020. Una dintre 
prioritățile documentului 
e trecerea la de  clararea 
elec tronică, în scopul 
îmbu  nă tățirii activi tății 
va male. De la 1 ianuarie 
2014, va intra în vigoare 
de clararea obligatorie în 
for mat electronic. Odată 
cu eliminarea documen-
telor pe suport de hârtie 
şi trecerea la procesa-
rea ex clusiv electronică 
a tranzacţiilor de export, 
Serviciul Vamal din Ru-
sia vrea să ofere expor-
tatorilor posibilitatea de 

a deveni mai competitivi 
pe piaţa externă, prin 
reducerea timpului de 
vămuire şi a costurilor 
aferente exportului pro- 
   d u  se lor. Declarațiile scri-
se vor fi utilizate doar în 
cazuri excepționale, pre-
văzute de executivul de 
la Moscova. Un alt avan-
taj evidenţiat în strategie 
este faptul că vămuirea 
electronică, prin definiţie, 
elimină contactul direct 
între agentul economic şi 
vameș. Astfel, sunt mini-
mizate riscurile de corup-
ţie, iar întreaga procedu-
ră devine transparentă 
şi supravegheată online. 
(Ria Novosti)

DE LA 1 IANUARIE 2014, ÎN 
RUSIA VA INTRA ÎN VIGOARE 
DECLARAREA ELECTRONICĂ 
OBLIGATORIE

ȘTIRI DIN EST

10

2014 va deveni anul construcției de 
drumuri naționale în Ucraina, iar 
transportatorii vor putea să își or-

ganizeze mai bine traseele, a promis prim-ministrul 
de la Kiev, Mykola Azarov. „Președintele Ucrainei a 
subliniat starea absolut inacceptabilă a drumurilor 
din Ucraina. Aproximativ 90% din drumuri nu fac 
față greutății vehiculelor de marfă, ceea ce duce 
la distrugerea lor”, a spus premierul ucrainean. 
Președintele Viktor Ianukovici a ordonat ca legea 
bugetului pentru anul 2014 să prevadă o finanțare 
mai mare pentru construcția și reparația drumurilor 
naționale și regionale. (Transport)

STAREA DRUMURILOR, 
PRIORITATEA UCRAINEI  
ÎN ANUL 2014
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RÂNDURI ELECTRONICE LA GRANIȚA REPUBLICII BELARUS

Î
n viitorul apropiat, călătorii care 
vor traversa granița externă a Uni-
unii Vamale prin Republica Bela-

rus vor putea anunța în prealabil ora 
sosirii la punctul de trecere a fronti-
erei, în regim online. Comitetul fron-
tierei de stat din Belarus elaborează 
un proiect privind crearea „rândurilor 
electronice” de autovehicule. Noile 
prevederi îi vizează pe cetățenii care 
vor dori să intre pe teritoriul Uniunii 
Vamale prin Belarus, a anunțat șeful 

comitetului, Leonid Malțev. „Primul 
pas a constat în crearea unui portal, 
pe care va putea să se înregistreze 
fiecare șofer. Urmează să definiti-
văm partea financiară și juridică”, 
a precizat Malțev. Șeful comitetului 
frontierei de stat din Belarus nu a 
numit un termen în care noul sistem 
va deveni funcțional, dar a subliniat 
că ințial acesta va fi testat la unul din 
punctele de trecere a frontierei, iar 
în cazul în care utilitatea lui va fi jus-

tificată va fi aplicat peste tot. Leonid 
Malțev a precizat că unele puncte 
de trecere sunt foarte aglomerate, 
iar timpii de așteptare ajung uneori 
la 10 - 12 ore. Una dintre cauzele 
menționate de autoritățile belaruse 
este problema utilizării carnetelor 
TIR pe teritoriul Federației Ruse. 
Această criză a transformat Belarus 
în poarta de intrare pe teritoriul Uni-
unii Vamale pentru mărfurile prove-
nite din vest. (BAMAP)



KÎRGÎZSTAN AR PUTEA ADERA  
LA UNIUNEA VAMALĂ ÎN ANUL 2014

L
a granița dintre Ucraina și Po-
lonia, între localitățile Grușev 
și Budomej, a fost deschis un 

punct de trecere a frontierei în regim 
de trafic internațional cu specific ru-
tier. Noul punct are 17 benzi, iar fluxul 
maxim care poate fi preluat în 24 de 
ore este de 3.000 de autovehicule 
și 8 000 de persoane pe zi. „Noul 
punct de trecere îndeplinește toate 
cerințele internaționale şi este echi-
pat cu mijloace moderne de comuni-
care și de control vamal”, informează 
serviciul de grăniceri din Ucraina. 
Ucraina și Polonia intenționează să 
treacă la controlul comun la fronti-
eră, în cadrul proiectelor de coope-
rare transfrontalieră la granița dintre 
Ucraina și UE. (Ukrinform)

ȘTIRI DIN EST

UN NOU PUNCT 
DE TRECERE A 
FRONTIEREI ÎNTRE 
UCRAINA ȘI POLONIA
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Grupaj realizat de Tatiana Bernevec

A
derarea Republicii Kîrgîzstan 
la Uniunea Vamală, alături de 
Rusia, Belarus și Kazahstan, 

ar putea avea loc în anul 2014, a 
decla rat ministrul Economiei și 
Finanțelor din Comisia Eco nomică 
Euroasiatică, Timur Suleimanov. 
Kîr gîzs tanul formulase de două 
ori o cerere în acest sens, ultima 
dată la începutul anului 2011. Una 
dintre piedicile în calea ade rării 
Kîrgîzstanului la Uniunea Vamală o 

constituie statutul acestei ţări, de 
membru în Organizaţia Mondială 
a Comerţului (OMC): trecerea la 
tarifele vamale şi regulamentele 
tehnice ale Uniunii vor necesita 
modificarea obli gaţiilor asumate 
de Kîr gîzstan în timpul aderării sale 
la OMC. Suleimanov a precizat că 
fosta republică sovietică urmează 
să perfecționeze cadrul legal, în 
conformitate cu acor durile Troicăi 
din Uniunea Vamală. (Interfax)
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STUDIU DE CAZ

Cum am ajuns să plătim 
deszăpezirea dublu față 
de Finlanda?
România a plătit iarna trecută cam 2.900 de euro pe kilometrul de șosea 
deszăpezită. Finlanda dă pe aceeași operațiune doar 1.200 - 1.300 de 
euro. Provine diferența dintr-o calitate mai bună a lucrărilor la noi sau 
din faptul că finlandezii merg pe zăpadă și folosesc anvelope cu ținte 
metalice, cum susține CNADNR?

Christian DUMITRESCU
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Compania de Autostrăzi 
a plătit în cele patru 
luni ale iernii trecute 

47 de milioane de euro la desză-
pezirea celor 16.200 de kilome-
tri echivalenți de autostrăzi și 
drumuri naționale. Se conside-
ră că kilometrul de autostradă, 
cu două benzi pe sens, e egal cu 
patru kilometri echivalenți. Cei 
47 de milioane de euro nu sunt 
speculație de presă, ci o cifră ofi-
cială CNADNR, după ce presa n-a 
contenit să susțină că în România 
deszăpezirea e extrem de scumpă 
comparativ cu țări a căror climă e 
mult mai aspră.

„După  încheierea activităţii 
de iarnă 2012 – 2013, costurile 
au fost de 209 milioane de lei. La 
16.200 km echivalenți reprezintă 
12.927 lei pe kilometru sau 2.938 
euro/km, faţă de 3.289 euro/
km la finalul iernii 2011 – 2012”, 
afirmă CNADNR. Iarna trecută, 
Compania a folosit 150.000 de 
tone de nisip și 244.000 de tone 
de sare, se mai arată în document.

Finlanda, de peste două 
ori mai puțin

E cazul să ne bucurăm că des-
zăpezirea costă „doar” 2.900 de 
euro/km și nu 5.000 de euro/km, 
cât a afirmat presa, bazându-se 
pe valorile estimative ale con-
tractelor licitate, nu pe cele efec-
tiv obținute în licitații? Potrivit 
unei cercetări din anul 2011, de 
la Universitatea Saimaa, Finlan-
da are o rețea rutieră națională de 
78.000 km: aproape de cinci ori 
mai mare decât cea gestionată de 
CNADNR. Dar Finlanda cheltuie 

pe kilometru mai puțin de jumătate din suma con-
sumată de CNADNR.

Climatul Finlandei e suficient de aspru. Iarna 
ține șase luni, nu patru, ca în România. În vest, lân-
gă mare, umiditatea se transformă rapid în polei. În 
nord și est, cu climat continental, căderile de zăpa-
dă sunt frecvente. Finlanda a cheltuit în ultimii doi 
- trei ani, pe deszăpezire, 98 de milioane de euro, 
adică de 3,6 ori mai mult decât CNADNR, la o rețea 
de cinci ori mai mare. Media pe kilometru: 1.300 
de euro, maximum 4.000 de euro la drumurile de 
primă clasă.

Cum explică CNADNR diferența?

Sunt două elemente ce explică diferența de preț, 
susține directorul general CNADNR, Narcis Nea-
ga. „În ţările nordice, zăpada şi gheaţa nu sunt în-
depărtate integral: nu există noţiunea de «drum 
la negru»”, a spus el. Potrivit şefilor CNADNR, în 
Finlanda zăpada nu se curăţă total, pe când în Ro-
mânia după deszăpezire trebuie să se vadă asfaltul. 
Neaga afirmă că în ţările nordice se foloseşte alt tip 
de cauciucuri, neutilizat în România: „Sunt luate 
măsuri de anvelopare obligatorie a vehiculelor cu 
cauciucuri speciale cu crampoane, ce permit circu-
laţia pe zăpadă şi pe gheaţă”.

Să luăm în ordine argumentele. Anvelopele cu 
ținte nu sunt obligatorii, ci opționale. Orice anve-
lopă cu ținte distruge drumul. În Finlanda, vehi-
culele trebuie dotate cu anvelope de iarnă de la 1 
decembrie, dar anvelopele cu ținte și lanțurile pot fi 
folosite doar după 1 noiembrie. Nici vorbă de obliga-
tivitate. Mai mult, aceste anvelope nu pot fi folosite 
după 1 aprilie.

Potrivit CNADNR, cei 
47 de milioane de euro 
se împart astfel: plăți 
efective la firmele 
de deszăpezire - 27,9 
milioane de euro; 
aprovizionarea 
și transportul 
materialelor în baze 
- 13,9 milioane de 
euro; deszăpezirea 
cu utilaje proprii - 2,7 
milioane de euro; 
alte cheltuieli - 1,3 
milioane de euro; 
panouri de parazăpezi 
și mixtură stocabilă 
așternută pe carosabil 
- 1,6 milioane de euro.
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Drum pe gheață pe Lacul 
Saimaa, în Finlanda

Explicații?
Narcis Neaga, director 
general interimar 
CNADNR: „În ţările 
nordice, zăpada 
şi gheaţa nu sunt 
îndepărtate integral 
– nu există noţiunea 
de «drum la negru». 
Sunt luate măsuri de 
anvelopare obligatorie 
a autovehiculelor cu 
cauciucuri speciale 
(crampoane), ce 
permit circulaţia 
atât pe zăpadă, cât 
şi pe zone cu gheaţă, 
acest tip de anvelope 
nefiind utilizate în 
România.”

1.300  
de euro/
kilometru 
plătește în medie 
Finlanda pe 
deszăpezire, mai puțin 
de jumătate din suma 
cheltuită de România
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Șoselele din prima clasă (Is), ce 
totalizează 3.194 km, care au 40% 
din trafic, n-au voie să fie acoperi-
te cu zăpadă. Prezența omătului e 
permisă doar pe celelalte clase de 
drumuri, însă aici neuniformita-
tea zăpezii e controlată, fiind li-
mitată la cel mult 2 cm. Standar-
dele impun niveluri minime ale 
fricțiunii pe drumuri. Pe șoselele 
slab circulate, se folosește doar 
nisip, iar pe cele aglomerate sare, 
dar niciodată în formă solidă, ci 
doar lichidă sau sare umezită în 
prealabil. 

Misterul costurilor mici?

Toate acestea fiind spuse, apare 
întrebarea: cum reușește o țară 
cu climă aspră ca Finlanda, cu 
prețuri mai mari în general de-
cât România, să-și deszăpezeas-
că șoselele mai ieftin și să obțină 

AUTORIZAŢI ŞI APRECIAŢI DE:

Comisia Naţională  
pentru Controlul  

Activităţilor Nucleare

Asociaţia Europeană a Institutelor 
de Pregătire în Domeniul  
Transporturilor Rutiere

Academia  
IRU 

Geneva

Ministerul  
Transporturilor

şi Infrastructurii

DATE CONTACT:

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

împreună cu cei puternici

Fundaţia Academia de Transport 
Intern şi Internaţional

condiții de trafic, credem noi, mai bune iarna? 
Finlanda consumă anual doar 80.000 t de sare: de 
trei ori mai puțin ca România, deși are o rețea de 
cinci ori mai mare. Aceasta se reflectă in costuri. 
Explicația diferențelor Finlanda - România nu e în 
anvelopele cu ținte sau zăpada lăsată deliberat pe 
carosabil, ci în managementul cu cap din domeniu.

În Finlanda, firmele doritoare de contracte sunt 
selectate în două etape. Prima dată se face o preca-
lificare, apoi contractul se acordă pe baza prețului 
minim. În România, o bună parte din contracte se 
dă în urma cererilor de ofertă,  făcute în miezul ier-
nii, cum e și în acest an. De aici prețurile mari ce-
rute de constructori. Dacă în Finlanda un contract 
se dă pe cinci - şapte ani, în România acesta e în cel 
mai bun caz pe doi - trei ani și e doar pentru iarnă. 
În Finlanda, lucrările de deszăpezire sunt împărțite 
în trei clase: de bază, grele și foarte grele; fiecare fir-
mă trebuie să îndeplinească anumite cerințe pentru 
a se putea califica la fiecare categorie.

O consecință a contractelor pe cel puțin cinci ani, 
pentru întreaga perioadă a anului: firmele finlandeze 
își pot face previzionări mai precise ale costurilor și 
prețurilor cerute și au garanția recuperării mai facile 
a banilor investiți în utilajele de deszăpezire.  

80.000  
de tone  
de sare  
se folosesc în medie 
anual în Finlanda la 
deszăpezire, de trei 
ori mai puțin decât în 
România
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40% 
- creșterea 
incidentelor 
tehnice la 
sol la Tarom 
în mandatul 
lui Christian 
Heinzmann, 
conform 
fostului CA 
Tarom

Mai multe documente 
scurse în presă recent, 
parte ale corespondenței 

oficiale purtate de CA Tarom 
cu managerul belgian Christi-
an Heinzmann, arată existența 
nemulțumir i lor  la  adresa 
activității acestuia. Documente-
le arată existența inițială a unor 
relații cordiale între CA Tarom, 
condus de controversatul ban-
cher Dan Pascariu, și manager. În 
timp, poate nemulțumiți de activi-
tatea lui Heinzmann, membrii CA 

au înlocuit apelativul inițial folosit în discuțiile cu 
Heinzmann, „Dear Chris (dragă Chris – n.n.)”, cu 
formula oficială „domnule Heinzmann”.

Tarom nu are nevoie de „Mr. Simpatic”

O primă atenționare din partea CA asupra activității 
lui Heinzmann a venit în martie 2013, la trei luni 
după numirea belgianului la cârma companiei. 
Heinz mann era atenționat că Tarom nu are nevo-
ie la conducere de un tip simpatic, de un așa-zis 
„Mr.Nice”, ci de „un manager care să stăpânească 
cele șase funcții ale managementului: planificare,  

MANAGEMENT PRIVAT

ACUZE: Managerul privat 
TAROM și-ar fi plimbat 
familia pe banii liniei aeriene

Ies la iveală acuzele aduse de CA Tarom managerului belgian Christian  
Heinzmann, demis între timp de ministrul Transporturilor. Incidentele  
tehnice ar fi crescut cu 40%, indicatorii de performanță nu ar fi fost atinși, 
iar Heinzmann și-ar fi plimbat familia pe banii companiei.

Christian DUMITRESCU
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re să înțeleagă un plan de business „prea complex”. 
CA i-ar fi dat lui Heinzmann și un model, ce arăta 

cum trebuie să fie un plan de management. Printre 
altele, CA Tarom îi reproșa intenția de a achiziționa 
aeronave Embraer, în afara licitației - cum obligă 
legea.

CA: E incapabil de a înțelege urgențele

Următoarea evaluare, după șase luni, nu era nici 
ea mai bună: „Din nefericire, în ultimele trei luni 
(martie - mai 2013 – n.r.) nu am putut depista nici o 
ameliorare în performanța dv.. De aceea, evaluarea 
făcută după primele trei luni rămâne în picioare”. 
Lui Heinzmann i se reproșa că a avut nevoie de două 
săptămâni pentru a aduce la cunoștința personalu-
lui și directorilor măsurile dispuse: „Incapacitatea 
de a înțelege necesitatea urgenței deranjează, știind 
că viteza de reacție e crucială pentru scopul nostru 
de a restructura Tarom”.

CA i-a solicitat lui Heinzmann în iunie reducerea 
contractului de mandat de la patru ani la unul sin-
gur. Solicitare fatală, cum vom vedea: a fost invocată 
la începutul lui noiembrie de ministrul Transpor-
turilor, Ramona Mănescu, pentru a destitui CA și a 
numi altul, mai favorabil directorului general.

Într-o ultimă evaluare, din octombrie, lui  
Heinzmann i se reproșa incapacitatea manageria-
lă, deficiențele de caracter (dezinformarea presei, 
declarațiile publice făcute în pofida angajamentelor 
de confidențialitate) și i se dădea de înțeles că man-
datul lui nu va fi prelungit la expirarea primului an 
(19 noiembrie 2013).

Și-a plimbat familia pe banii Tarom?

Reproșurile CA la adresa lui Heinzmann privesc 
acțiunile sale manageriale, comportamentul 

Tu
ris

mM
ark

et.
co

m

Wi
kim

ed
ia.

org



organizare, personal, coordona-
re, control și conducere”. „Pare  a 
vă lipsi energia și, ceea ce e mai 
important, spiritul proactiv”, îl 
atenționa CA Tarom pe Heinz-
mann.

Acesta era avertizat că Tarom 
e o companie dură, aflată în ochii 
angajaților, sindicatelor, presei, 
CA, ministerului, FMI sau Băn-
cii Mondiale. Lui Heinzmann 
i se spunea că luna de miere s-a 
sfârșit. Avertismentele veneau 
după trei luni în care belgianul 
ar fi călcat de mai multe ori în 
străchini, dacă e să dăm crezare 
CA. După ce i-a fost respins inițial 
planul de management, deoarece 
nu cuprindea analize SWOT, de 
piață, ale concurenței, propuneri 
punctuale cu estimări financiare, 
Heinzmann, intrat în panică, a or-
ganizat o conferință de presă, în 
care a acuzat CA că n-a fost în sta-
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Cazul lui Heinzmann e atipic. Modelul românesc e al 
managerului privat străin - exemplu, în România, de luptă a profesionistului adevărat cu 
inerţia şi corupţia locală. Fostul CA Tarom afirmă inversul. Ciudăţenia e că Heinzmann şi 
ministrul Mănescu nu reacţionează, bazându-se pe trendul public favorabil, conform căruia 
Heinzmann s-ar fi lovit de o mafie, pe care ar fi învins-o. Realitatea? E complexă.

public al managerului, dar și folo-
sirea resurselor companiei în inte-
res personal. În primăvara acestui 
an, cu ocazia singurei conferințe 
de presă făcute, Heinzmann de-
clara că acordul Tarom - Sky Team 
e „total defavorabil şi ca urmare 
trebuie renegociat”. Ce-i reproşea-
ză acum CA directorului general: 
„Nu ați discutat niciodată cu con-
ducerea Sky Team, la București, 
despre ameliorarea termenilor 
și condițiilor prezenței noastre 
în alianță, dar le-ați solicitat bi-
lete gratuite pentru excursii în 
America și Africa, şubrezindu-vă 
astfel poziția de negociere”. 

Lui Heinzmann i se mai im-
pută atingerea, la 1 iulie 2013, a 
doar 30% din punctele cuprinse 
în planul de management, inten-
sificarea zborurilor pe rute păgu-
boase pentru companie (Suceava 
și Tg. Mureș, contrar prevederi-
lor din planul de management și 
înțelegerilor făcute de România cu 
FMI), majorări salariale de 25% la 
personalul juridic, în condițiile în 
care existau consultanți juridici 
plătiți cu câte 4.800 de euro, in-
tensificarea incidentelor tehnice 
cu 40% față de anul precedent. CA 
susține că Heinzmann a dezinfor-
mat presa, susținând public că ar 
fi fost victima intrigilor CA și că 
nu i s-a permis adoptarea unor 
măsuri, în condițiile în care el nu 

poate demonstra în fața Consiliului de Administra-
ţie afirmațiile sale.

Ramona Mănescu,  
fără reacție

Într-o scrisoare trimisă ministrului Transpor-
turilor, Ramona Mănescu, CA Tarom punctează 
deficiențele managerului Tarom și totodată res-
pinge unele declarații publice făcute de ministru, 
pe tema situației de la linia aeriană. Spre lămurire, 
Ramonei Mănescu i se atașează și evaluarea făcută 
în octombrie lui Heinzmann. În noiembrie, minis-
trul l-a menținut pe Heinzmann și să se despartă 
de CA Tarom, fomat din cinci membri, printre care 
și faimosul astronaut Dumitru Prunariu. Chestio-
nat de presă asupra primirii de bilete gratuite din 
partea Sky Team pentru familia sa, cât și privitor 
la afirmațiile CA, Christian Heinzmann a preferat 
să nu ofere răspunsuri. Până la închiderea ediţiei, 
ministrul nu a oferit noi detalii.   

Dan Pascariu, 
fost președinte 
CA Tarom: „Într-un 
mediu de afaceri 
normal, suportul 
politic și diplomatic 
(aluzie la susținerea 
lui Heinzmann de 
către mai multe 
ambasade occidentale 
– n.n.) nu poate ține 
locul competențelor 
manageriale și 
caracterului”
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Reproșuri făcute de 
CA lui Heinzmann 
• Neatingerea 
indicatorilor de 
performanță • 
Lipsă de reacție, 
încetineală, pasivitate 
• Declarații publice 
false, afirmații 
nejustificate • 
Înmulțirea zborurilor 
Tarom cu pierderi • 
Refuzul informării CA 
asupra chestiunilor 
ridicate de Consiliu •

Christian 
Heinzmann
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Două autostrăzi ar urma să lege peste trei ani Ardealul și Muntenia de Moldova. 
Ministrul Infrastructurii, Dan Șova, promite atât o autostradă Brașov - Bacău, 
cât și o alta Iași - Târgu Mureș.

Christian DUMITRESCU

Șova vrea Unire cu Moldova.  
De data aceasta, pe autostradă

În seria autostrăzilor pro-
mise de Guvern, deocam-
dată pe hârtie, ministrul 

DPIIS, Dan Șova, promite conec-
tarea Munteniei și Ardealului cu 
Moldova prin două autostrăzi în 
trei - patru ani. Deși e străbătută 
pe ruta Buzău - Focșani - Albița de 
Coridorul IX de transport paneu-
ropean, mai toți miniștrii Trans-
porturilor de până acum, presați 
de legarea României cu vestul Eu-
ropei printr-o autostradă, pe Cori-
dorul IV, au ignorat nevoia reali-
zării unei autostrăzi spre nord-est. 

Construirea unei rute moderne care să lege estul de 
vest și sud e importantă. Ea ar crește atractivitatea 
Moldovei în ochii investitorilor străini. Deocamda-
tă aceștia se țin departe de România, în special de 
Moldova. Regiunea e percepută ca izolată pe cone-
xiuni rutiere și feroviare.

Lucrările ar începe în 2015

Prezent la începutul lui decembrie la Iași, Șova a de-
clarat că Moldova urmează a fi legată cu Transilvania 
printr-o autostradă Iaşi - Târgu Mureş şi cu centrul 
ţării prin alta, Bacău - Braşov. Ambele lucrări vor în-
cepe cel mai probabil în 2015, a promis ministrul.
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300 de poduri și 43 
de tuneluri a calculat 
primul proiectant 
că ar fi necesar 
de construit pe 
autostrada Tg. Mureș 
- Iași.
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      Best service guaranteed   

Şova a afirmat că la autostra-
da Iaşi - Târgu Mureş va trebui 
refăcut studiul de fezabilitate pe 
tronsonul Târgu Mureş - Târgu 
Neamţ. Ca urmare a unei strate-
gii de tipul „statul plătește, noi 
cheltuim”, DPIIS va reface stu-
diul, deoarece precedentul indica 
o valoare prea generoasă. Acum 
poate va ieși mai mică. 

În martie 2013, ministrul de 
atunci al Transporturilor, Fene-
chiu, a declarat: „Studiul făcut de 
precedesorii mei arată un cost de 
nouă miliarde de euro. Costul e 
mai mare decât întreg programul 
sectorial de transport pe 2014 - 
2020“. Ministrul Transporturi-
lor, Ramona Mănescu, a declarat 
recent: „Tronsonul Târgu Mureş 
- Iaşi vizează lucrări de o com-
plexitate sporită: 300 de poduri 
şi viaducte şi 43 de tuneluri de di-
ferite mărimi. Acest lucru a atras 
după sine un cost substanţial, 
fapt pentru care se are în vedere 
revizuirea sa, atât tehnic, cât şi 
valoric“.

Licitaţia pentru studiul de fe-
zabilitate al tronsonului Târgu 
Neamţ - Iaşi va fi făcută anul vii-
tor, a mai spus Șova: „Pe tronso-
nul Târgu Mureş - Târgu Neamţ 
se va reface studiul de fezabilita-
te, iar pe Ungheni – Iaşi - judeţul 
Neamţ în 2014 se reactualizea-
ză indicatorii şi se fac licitaţiile. 
Probabil la începutul anului 2015 
încep lucrările, ce se vor termina 
destul de repede“, susține minis-
trul DPIIS. 

Lucrările la tronsonul Iaşi - Târgu Neamţ s-ar pu-
tea încheia la jumătatea anului 2017. Se urmăreşte 
unirea Moldovei cu Transilvania şi unirea Moldovei 
cu centrul ţării, pe ruta Bacău - Braşov. Autostrada 
Iaşi - Târgu Mureş ar urma să aibă aproape 300 de 
kilometri şi va străbate patru judeţe: Iaşi, Neamţ, 
Harghita şi Mureş.

Bacău - Brașov, cu fonduri regionale

Ruta Brașov - Bacău nu apare pe nici o hartă a 
priorităților UE. Șova susține că autostrada va 
fi construită din fonduri de dezvoltare regională. 
Lucările vor fi încredințate de la jumătatea anului 
2015. Până atunci, se vor face licitaţii la studiile de 
fezabilitate. „În 2015 se va atribui lucrarea“, promite 
ministrul. Ulterior, autostrada Braşov - Bacău va fi 
prelungită până la Iaşi: „În anii următori, Moldova 
va avea ceea ce-i lipseşte. Până acum, marile inves-
tiţii s-au făcut în Transilvania. Ele se vor finaliza şi 
se vor muta pe Moldova şi Ţara Românească“.

De unde banii?

Principala șansă de realizare sunt fondurile euro-
pene: cele de coeziune și Fondul European de Dez-
voltare Regională. Acestea nu sunt însă foarte mari. 
Potrivit declarațiilor anterioare ale lui Șova, Româ-
nia ar putea avea fonduri de autostrăzi, în exercițiul 
2014 – 2020, cam trei miliarde de euro. La valorile 
actuale, din acești bani s-ar putea construi maxi-
mum 400 de kilometri. Sunt și alte priorități, ca 
terminarea Coridorului IV, cel puțin până la Sibiu, 
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Dan Șova, 
ministrul 
Infrastructurii: 
„Se urmăreşte 
unirea Moldovei cu 
Transilvania, prin 
autostrada Iaşi - 
Târgu Mureş, dar se 
urmăreşte şi unirea 
Moldovei cu centrul 
ţării, respectiv Bacău 
– Braşov”

Dan Șova
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30 de traversări zilnice  -  Capacitate mare  -  Oferte speciale

Un serviciu oferit 
în România de

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

Cel mai bun timp de la Dover la Calais
www.rezervari-ferry.comMyFerryLink Group - MyFerry Logistica

      Best service guaranteed   

Curse de ferry-boat 
Anglia - Franța

dinspre Nădlac, apoi realizarea 
rutei Brașov - Sibiu, anunțată și 
aceasta recent, dar și continuarea 
lucrărilor la Autostrada Transil-
vania. Multitudinea de obiective 
face ca atingerea țelurilor să fie 
dificilă.

Concesiunea nu e o variantă si-
gură. Guvernul a anunțat intro-
ducerea unei suprataxe de şapte 
eurocenți/l la carburanţi, pentru 
finanțarea lucrărilor de infra-

structură. Problema e că banii colectați nu sunt 
exclusiv pentru infrastructura rutieră, ci și pentru 
acoperirea găurilor bugetare. Dacă traficul pe auto-
străzile concesionate nu e suficient de mare, statul 
va fi obligat să completeze veniturile concesionaru-
lui. Sumele în completare vor intra la deficit bugetar. 
Nivelul său e însă limitat de angajamentele cu FMI.

Promisiunile la români

„Decât niciodată, mai bine mai târziu”,  spune o 
vorbă românească. Chiar dacă nu sunt complet de 
crezut, promisiunile lui Șova bucură românii. Ori-
cum în România promisiunile se uită repede, iar 
încălcarea lor nu are consecințe. În februarie 2013 
Victor Ponta spunea: „Dacă nu e gata până în 2016 
(autostrada Comarnic - Brașov – n.n.), nu mai can-
didez. Am un fix cu Comarnic - Braşov şi Piteşti 
- Craiova”. În prezent, nu e nici măcar desemnat 
câștigătorul contractului de concesiune Comarnic 
- Brașov. Însumate, lunile de iarnă durează un an. 
E greu de crezut că lucrările la o autostradă de di-
ficultate sporită, cu tuneluri, poduri şi pasaje, vor 
putea fi gata într-un an.   

Trei miliarde de 
euro va avea alocate 
România de la UE în 
perioada 2014 - 2020 
pentru construirea de 
autostrăzi.
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Ramona Mănescu
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În perioada 25 – 27 noiembrie 
2013, la Istanbul, au avut loc în-
tâlnirile pe teme de transport ale 
Organizației pentru Cooperare Eco-
nomică la Marea Neagră (OCEMN). 
A fost a doua întâlnire a grupului de 
lucru pentru implementarea Certifi-
catului Internațional de Greutate a 
Vehiculelor (IVWC), a noua întâlnire 
a comitetului director pentru facilita-
rea transportului rutier de mărfuri și 
întâlnirea grupului de lucru pe trans-
port al OCEMN. Întâlnirile au adus 
câteva evoluții importante în atinge-
rea obiectivelor OCEMN pe trans-
port, cum ar fi:

•  Rusia s-a alăturat proiectului pri-
vind implementarea Certificatului 
Internațional de Greutate a Ve-
hiculelor (IVWC), alături de cele 
şapte țări care până în prezent 
și-au manifestat dorința de a par-
ticipa la proiect (Albania, Arme-
nia, Georgia, Moldova, România, 
Serbia și Ucraina). Următoarea 

întâlnire a miniștrilor de externe 
din zona OCEMN, de la Erevan, 
din 12 decembrie 2013, va apro-
ba aceste modificări.

•  Ucraina s-a alăturat proiectului 
Permisului BSEC, în acest mo-
ment ridicând numărul la opt 
țări care participă la proiect (Al-
bania, Armenia, Georgia, Mol-
dova, România, Serbia, Turcia 
și Ucraina). România, Moldova 
și Ucraina au fost de acord să 
folosească aceste permise, nu 
doar pentru tranzitul direct sau 
țară de destinație, dar și pentru 
terță țară, bazat pe reciprocita-
te. Numărul de permise alocat 
pentru anul 2014 a fost ridicat 
de la 200 la 400. De asemenea, 
s-a stabilit ca și celelalte țări 
care doresc să se alăture folo-
sirii Permisului BSEC și pentru 
terță țară să informeze Secre-
tariatul până în 15 decembrie 
2013.

A fost convenită 
construcţia celui  
de-al treilea pod peste 
Dunăre
Construcţia unui al treilea pod peste 
Dunăre, care va lega Silistra de Că-
lăraşi, a fost convenită de guvernele 
Bulgariei şi României, au declarat 
surse ale Consiliului de Miniştri de 
la Sofia, după întrevederea dintre 
premierul bulgar, Plamen Oreşarski, 
şi omologul său român, Victor Pon-
ta, la Bucureşti. Cel de-al treilea 
pod peste Dunăre ar urma să fie 
construit pe principiul parteneriatu-
lui public-privat. Conform unor infor-
maţii neoficiale, o companie din Ro-
mânia şi-a manifestat interesul de a 
investi în acest proiect, care va face 
legătura între oraşul bulgăresc Silis-
tra şi cel românesc, Călăraşi. Până 
de Crăciun, între cele două oraşe 
de pe malurile Dunării va fi repusă în 
funcţiune linia de feribot.

ÎNTÂLNIRE PE TRANSPORT A OCEMN
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ÎNTÂLNIRE PE TRANSPORT A OCEMN

MT va institui puncte 
de control, pentru a 
monitoriza traficul derulat 
de transportatorii turci

Ministerul Transporturilor va institui 
puncte de control pe drumurile care 
deservesc vămile, pentru a monitoriza 
traficul derulat de transportatorii tur-

ci pe teritoriul României. Măsura va fi 
stabilită pentru a-i împiedica pe şoferii 
turci să descarce produsele alimen-
tare pe teritoriul ţării noastre, după 
ce la vamă declară că sunt în tranzit. 
Potrivit ARTRI, transportatorii români 
care livrează produse în Turcia înre-
gistrează pierderi de zeci de milioane 
de euro, din cauza dificultăţilor pe care 
le întâmpină în derularea contractelor, 
după expirarea autorizaţiilor de tranzit 

acordate de partea turcă. Mai mult, la 
ultima întâlnire bilaterală de la Ankara, 
Turcia a refuzat în mod categoric su-
plimentarea numărului de autorizații 
pentru România, în condițiile în care 
transportatorilor români le-au expirat 
autorizațiile de terță țară încă de luna 
trecută, punându-i astfel în imposi-
bilitatea de a mai onora contractele 
de transport pentru Turcia în ultimele 
două luni ale anului 2013.
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La mulţi ani, cu bucurii şi sănătate de la Dumnezeu!
Florinel ANDREI, Secretar general ARTRI

ARTRI: La mulţi ani, cu bucurii şi sănătate de la Dumnezeu!
De jumătate de veac, Asociaţia Română pentru Transporturi Rutiere Internaţionale (ARTRI) – asociaţia 

naţională garantă pentru Convenţia TIR în România – reprezintă cu onoare şi cu responsabilitate interese-
le transportatorilor români rutieri de marfă la nivel naţional şi internaţional. Cu ocazia Sfintelor Sărbători 

de Crăciun și a sfârșitului de an, dorim să le mulţumim membrilor noştri, partenerilor noştri instituţionali şi 
celor din mediul de afaceri, prietenilor noştri din ţară şi din străinătate, pentru încrederea şi sprijinul acor-
date în toate momentele acestui drum, pe care îl parcurgem împreună. Transportatorii români rutieri sunt, 

alături de cetăţenii din celelalte categorii profesionale, „ambasadorii” poporului care a dat prilej Europei şi 
lumii întregi să înţeleagă mai bine cât de importante sunt astăzi omenia, credinţa în Dumnezeu şi respectul 

faţă de celelalte popoare.

Cu speranţa unui nou an mai bun, adresăm tuturor românilor urarea:
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Comenzile de transport cele mai importante sunt bazate 
pe contractele stabile și sigure. Eficientizarea acoperirii 
rutelor presupune de multe ori căutarea unor comenzi 
prin bursele de transport. Cu toate recomandările și 
precauțiile, acestea prezintă riscuri. Transportatorii 
preiau comanda, preocupați de încasarea la timp a 
banilor, iar deținătorii mărfurilor sunt deseori în situația 
de a le încredința unor parteneri conjuncturali.

Cele mai dificile situații 
sunt furturile de mar-
fă, eventual prin furt de 

identitate, iar pagubele sunt, în 
aceste situații, foarte mari. Pre-
ocuparea administratorilor bur-
selor de transport e permanen-
tă, iar obiectivul este creșterea 
siguranței tranzacțiilor.

Premieră europeană

BursaTransport a realizat o veri-
tabilă premieră europeană în do-
meniu, implementând un serviciu 
de verificare online a veridicității 
licențelor de transport și copii-
lor conforme. Acest serviciu nou, 
combinat cu unele măsuri supli-
mentare de precauție, va crește 
siguranța tranzacțiilor de pe bur-
să și va limita gravele cazuri de 
furt de identitate.

Serviciul e posibil prin conecta-
rea serverului BursaTransport la 
serverul specializat al Autorității 
Rutiere Române. Inițiată încă din 
2007, conectarea s-a lovit ani în șir 

Vladimir MUNTEANU

de atitudinea reticentă a unor structuri ale Ministe-
rului Transporturilor. Colaborarea cu profesioniștii 
din funcții de conducere a permis depășirea obsta-
colului. Pe 28 noiembrie, într-o atmosferă pe măsura 
ineditei premiere românești, BursaTransport și ARR 
au lansat oficial noul serviciu, alături de partenerii 
lor, transportatorii. Îi felicităm și le dorim succes!

Precauții

Există multe liste cu măsuri preventive. Vă prezentăm 
una din aceste liste, realizată de Uniunea Internaţională 
a Transporturilor Rutiere (IRU), pe baza unei propuneri a 
Schunck Group şi TimoCom.

Lista de verificare pentru prevenirea 
furturilor de marfă

• Verificarea identităţii partenerului contractual, în 
special la prima comandă • Faceţi o căutare a nume-
lui şi identităţii partenerului • Verificaţi înregistra-
rea companiei la Registrul Comerţului, Camera de 

Mai sigur pe bursele 
de transport
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Comerţ, instanţe şi asociaţii pro-
fesionale • Căutaţi o a doua opinie 
despre potenţialul partener, de la 
colegii transportatori ce au lucrat 
cu el • Dacă aveţi dubii, faceţi ve-
rificări suplimentare prin parte-
nerii dumneavoastră tradiţionali, 
pe alte burse sau chiar în media • 
Verificaţi şi identitatea celui ce se 
recomandă ca reprezentant legal 
al potenţialului partener •

Verificarea  documentelor 
mărfii şi a condiţiilor 
de transport pentru 
operaţiunea în cauză

• Verificaţi poliţa de asigurare şi 
celelalte documente de asigurare, 
în cazurile expeditorilor ce trebuie 
să lucreze cu astfel de instrumen-
te specifice • Solicitaţi documente 
comerciale originale de la partener 

(de exemplu factura) • Verificaţi toate celelalte docu-
mente prezentate şi sunaţi dumneavoastră la biroul 
partenerului • Verificaţi valoarea mărfii, iar în ca-
zuri de încărcături cu valori mari (de exemplu peste 
100.000 de euro) acceptaţi doar colaborarea cu par-
teneri cunoscuţi • Urmăriţi încheierea unui contract 
scris, în formă legală corectă, în special în cazul unor 
transporturi cu continuitate, repetitive sau pentru 
încărcături cu valori mari • Nu aceptaţi implicarea 
intermediarilor nici pentru operaţiuni parţiale • Nu 
acceptaţi comenzi de transport de la parteneri ce au 
restanţe de plată de la operaţiunile anterioare • Tra-
taţi cu precauţie şi chiar respingeţi comenzile cu ta-
rife exagerate • Nu acceptaţi plata cash şi respingeţi 
comenzile respective. Riscurile generate de fraudare 
sunt mult mai mari • Nu acceptaţi termenele de plată 
lungi şi, la nevoie, respingeţi comenzile respective 
• Verificaţi condiţiile de livrare finală (timp, locaţie 
etc.) şi, în cazul unor incertitudini sau modificări ira-
ţionale sau abrupte, reacţionaţi imediat •

Utilizarea atentă a mijloacelor de 
comunicare

• Dacă partenerul sună de pe un telefon mobil, verifi-
cările adiţionale de securitate sunt obligatorii. Verifi-
caţi numerele de telefon ale unor tranzacţii anterioa-
re, prin bursa de transport sau chiar prin compania 
solicitantă • Atenţie: nu sunaţi înapoi pe o linie de 
mobil, folosiţi un număr de fix • E-mail-urile primite 
de la parteneri prin reţele de e-mail gratuite trebuie 
confirmate suplimentar prin fax sau alte modalităţi 
de confirmare • Verificaţi validitatea numerelor de 
fax pentru fax-urile primite •

Instruire de avertizare de securitate

• Instruiţi şoferii şi angajaţii implicaţi în operaţiunile 
zilnice şi emiteţi avertizări de securitate periodice • 
Insistaţi pe aplicarea strictă a cerinţelor de securita-
te, chiar şi în perioadele aglomerate •

Managementul intern de securitate  
al companiei

• Introduceţi şi actualizaţi periodic reguli interne 
de securitate ale companiei şi verificaţi aplicarea lor 
strictă • Numiţi un manager pentru securitate, în ca-
zurile în care dimensiunea companiei o justifică.   
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Asistăm la progresul accelerat al unor zone îndepărtate, în care apreciem țări 
mai mari sau mai mici. Facem eforturi de a profita de potențialul bun pentru 
transport al Turciei. În același timp, privim cu nedumerire la zona Eurasiei sau 
a Orientului Apropiat și ne întrebăm de ce vine creșterea economică atât de 
încet în această regiune.

A c e e a ș i  î n t r e b a r e 
și-a pus-o și Uniunea 
Internațională a Trans-

porturilor Rutiere (IRU), doar că 
nu a rămas la stadiul de întrebare. 
A venit cu o inițiativă regională 
ambițioasă. Se numește Inițiativa 
Autostrada Model și este, în cu-
vinte nepretențioase, un demers 

Vladimir MUNTEANU mixt: economic, administrativ și politic, ce vizează 
îmbunătățirea condițiilor mediului de afaceri pe 
unele rute de bază. Concret, o reţea interconectată 
de autostrăzi naționale sau regionale urmează să fie 
ridicată la standardele din țările dezvoltate.

Când am spus „Eurasia”, am avut în vedere 
porțiuni din Orientul Îndepărtat, Asia Centrală, 
Statele CSI, Orientul Mijlociu și Europa. Studiile 
efectuate pe operațiuni din aceste zone au arătat 
că peste 40% din timpul de transport este pierdut 
la frontiere din cauza procedurilor nepotrivite și 

Autostrăzi  
model în Eurasia
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că aproape 38% din costurile de 
transport sunt atribuite plăților 
ilicite. Pe acest antic Drum al 
Mătăsii, pe care trecea odată flu-
xul majoritar al bunurilor lumii, 
trece acum mai puțin de 1% din 
comerțul zonei.

Inițiativa Autostrada Model

Autostrada Model e un proiect ce 
ar trebui gestionat de un fond re-
gional de infrastructură, pentru 
realizarea unor obiective adia-
cente. O autostradă model este 
una pe care găsești benzinării, 
parcări, servicii specifice și mul-
te altele, după un tipar atent cro-
it, la un nivel înalt. Pe o porțiune 
aleasă a unor drumuri regionale 
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clasificate internațional, de 1.500 - 2000 de kilo-
metri, se vor face investițiile necesare în obiectivele 
adiacente.

Au avut deja loc ședințe la nivel de experți și 
grupuri de lucru, inițiativa fiind foarte apreciată 
de conducerile politice din țările vizate. Autostrada 
Model va avea două porțiuni: Caucazul de Sud și 
Asia Centrală. Autostrada Caucazul de Sud se în-
tinde pe 1.135 km, de la Baku la Trabzonspor, prin 
Tbilisi și Batumi, coincizând cu secțiunea asociată a 
Inelului Autostrăzii Marea Neagră. Autostrada Asia 
Centrală include rutele Kzilorda – Shimkent – Al-
maty - Korgos, de 1.478 km, cu ramificațiile Kordai 
– Bishkek - Dușanbe - Nijni Panj - Pol e Xomri, de 
1.772 km.

Țările vizate, organizațiile regionale sau cele glo-
bale, ca IRU, au avut deja ședințe pentru evaluările 
inițiale, au făcut studii de prefezabilitate și așteaptă 
noi evoluții. Infrastructura rutieră adiacentă inclu-
de, pe de o parte, proceduri armonizate de trecere 
a frontierelor, bazate pe convenții multilaterale de 
comerț și transport, ca TIR, Convenția de Armoni-
zare, ADR etc., cu rolul de a eficientiza controlul și 
de a rezolva mai rapid formalitățile de la frontieră. 

Pe de altă parte, trebuie să fie incluse zone de 
servicii și odihnă, pentru a asigura odihna de noap-
te, apa, hrana și articolele din necesarul zilnic al 
șoferilor, ca și realimentarea, întreținerea și securi-
tatea zonelor de parcare pentru vehicule.

Speranțe și așteptări

Dezvoltarea obiectivelor de la marginea autostră-
zii e un lucru benefic pentru transport. Dar aces-
ta nu poate fi un obiectiv fundamental pentru o 
organizație ca IRU. Obiectivul fundamental e rea-
lizarea de angajamente cu țările din regiune, pen-
tru un climat general care să permită dezvoltarea 
schimburilor comerciale și siguranța Transporturi-
lor. Pentru aceasta sunt esențiale controale simple 
și eficiente la frontiere, proceduri internaționale 
verificate, facilități de tranzit și disponibilitatea 
agenților de control. Nimic din toate acestea nu se 
poate obține fără un angajament politic la cel mai 
înalt nivel. Aici este marea speranță a IRU și marea 
șansă a țărilor din regiune, care nu pot ajunge prin 
eforturi proprii, izolate la un asemenea consens co-
ordonat.

Cu ani în urmă, când IRU vorbea despre revi-
talizarea Drumului Mătăsii, aceasta părea expre-
sia unui vis îndepărtat. Prin prisma noii inițiative, 
putem privi spre lucruri mult mai concrete, dar cu 
impact uriaș.    

Centrele logistice sau 
„porturile uscate” și 
punctele de trecere 
a frontierei, dotate 
cu facilitățile IT ale 
IRU, ca observatorul 
Timpilor de Așteptare 
la Frontiere și Liniile 
verzi TIR-EPD, sunt 
incluse, de asemenea, 
în infrastructura 
adiacentă.

Inițiativa permite 
analogia cu zonele 
economice chineze, 
iar aceste coridoare 
moderne ar trage 
după ele economia în 
ansamblu. Evoluția 
economică din 
zonele traversate de 
coridoarele Autostrăzii 
Model e marcată 
de nesiguranță, 
incertitudine și 
necunoscut.
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Transportatorii 
la răscruce
Viorel PATRICHI

SWOT FILES 
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Transportatorii din România sunt la limita supraviețuirii, într-o piaţă tot mai 
competitivă, la nivel european și național. Acesta ar fi cadrul obiectiv în 
care evoluează. Jocul tarifelor, creșterea prețurilor la combustibili, sporirea 
taxelor de tranzit, scăderea producției economice în țară și în restul Europei 
nu depind de voința transportatorilor noștri.
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La acest cadru obiec-
tiv se adaugă legislația 
națională echivocă, ad-

ministrarea greoaie și birocratică, 
lipsa unei disponibilități reale din 
partea guvernanților pentru coo-
perarea cu transportatorii. Dacă 
lucrătorul statului vede în orice 
om de afaceri un posibil infractor, 
nu se mai poate face nimic. Con-
troalele tot mai aberante, amenzile 
frecvent nejustificate, după crite-
riul „Dacă tot am venit, trebuie să 
vă amendez”, chiar dacă totul e în 
ordine, simularea construcției de 
autostrăzi cu banii strânși printr-o 
nouă acciză la carburanți, excesul 
de zel al inspectorilor, ce pot ridica 
abuziv licențele, provoacă asfixie-
rea mediului de afaceri. Cum pot 
explica totuși guvernanții prețul 
motorinei, mai mare în România 
decât în Bulgaria sau Turcia, țări 
ce nu extrag măcar un baril de 
țiței?

Iată motivele pentru care 
transportatorii din România își 
concep și urmăresc planurile 
de afaceri tot mai greu. Cei mai 
performanți au parcurs practic 
ruta cea mai directă spre profit 
și totuși rezultatele devin tot mai 
fragile. S-au dotat cu cele mai 
bune camioane, chiar și-n aceas-
tă perioadă în care criza nu se dă 
dusă. Au adoptat politicile cele 
mai flexibile pentru dezvoltare și 
adaptare la afaceri. Prin urmare, 
au făcut până acum cam tot ce se 
putea şi depindea de ei. Cum să 
mai depistezi în activitatea lor 
performanțele sau punctele lor 
slabe, când activitatea lor a deve-
nit dependentă excesiv de factori 
extra-economici? Cei mai mulți 
așteaptă să treacă timpul, cum 
făcea bunicul: ștergea sticla de 
lampă cu petice din Scânteia, fre-
ca oglinda, potrivea fitilul, îl mai 
tundea, îl curăța de zgură, o ridi-
ca spre geam și clătina din cap: 
„Lampă, lampă, iar n-ai gaz...”.

Ioan Oprean, Sebeș, Alba

„Anul 2013 n-a fost nici mai rău, nici mai bun ca 
2012. Transportăm confecții spre Occident, iar îna-
poi aducem mărfuri generale și alimente, ce au nevo-
ie de instalații frigorifere cu temperatură controlată. 
Creșterea profitului e foarte mică față de anul trecut. 
Din România, avem ce transporta afară. A fost o pe-
rioadă în care nu prea aveam ce aduce din Occident. 
Șoferii mai trebuiau să aștepte o zi-două, să aibă ce 
încărca. Nu prea mergeau importurile. De sărbători, 
exporturile au avut un boom. Producătorii și retaile-
rii români și-au făcut rezervări la tiruri pentru peri-
oada de dinainte de Crăciun şi Anul Nou. Mai com-
plicat e să încărcăm pentru întoarcere. Confecțiile 
merg în continuare foarte bine. E greu cu taxele. O 
să ne ia și sufletul într-o bună zi. Bine, comparativ cu 
alte state, în România e ceva mai bine în domeniul 
taxelor. Eu am sperat mereu ca acciza nouă la moto-
rină să nu se mai introducă. Sigur, noi, transportato-
rii, o dăm mai departe, o punem în preț, dar ce va fi 
mai jos, Dumnezeu cu mila! Cei din sud pot cumpăra 
motorină din Bulgaria, dar noi ce facem? În ianuarie 
2014, vom lua alte 20 de camioane Mercedes noi. Nu 
ne putem plânge, avem perspective clare pe piață. Ar 
trebui să mai creștem prețurile, dar ceilalți parteneri 
nu vor să crească tarifele.“ 

Gheorghe Vlase, Slobozia, Ialomița

„Faliment general! Prețul pentru transporturi e în 
continuare foarte prost. Numărul de kilometri, foar-
te mic. Volumul de marfă rămâne extrem de scăzut. 
Dacă ai un camion afară, n-ai cu ce să-l încarci. Si-
gur, exporturile au crescut. A crescut producția la Da-
cia, însă Dacia e alt sistem. Foarte multe cereale au  

mi
sra

ice
se

ntu
sa

gu
as



30

SWOT FILES 

Ion Găină, director Pfenning București

„Transportăm mărfuri generale în țările UE și pe 
piața internă. E greu să spun dacă a fost mai rău 
sau mai bine ca în 2012. Din criză nu vom mai ieși 
niciodată. Comparativ cu 2012, a fost mai bine. Se 
simte că economia s-a mai mișcat puțin înainte. Pen-
tru 2014, cred că resurse de dezvoltare a transportu-
rilor vor fi mai mari la produse alimentare, pe care 
le ducem în UE. Există semne că și importurile din 
Occident vor crește. Acciza nouă pe combustibil va 
avea efecte dure. Tariful pe kilometru oricum e mare. 
Dacă se mai și scumpește cu 7 - 12 eurocenți la litru, 
cu tot cu TVA, lucrurile vor fi grave. Vor crește tari-
fele pe kilometru. Toată lumea va face la fel. 

La noi, taxele pe transporturi se raportează la ve-
niturile populației. Afară sunt mult mai mari, dar şi 
veniturile. De exemplu, taxele de trecere cu bacul sau 
prin tuneluri depășesc cu mult taxele din România. 
Ne afectează automat taxele pe tranzitul de Ungaria.“

Daniela Ciurea, Turda, Daniela 
International

„Lucrurile merg tot mai rău. Contractele, tot mai 
puține, prețurile pentru transport scăzute, taxele 
mereu mai mari, motorina e tot mai scumpă. Dacă 
facem curse externe, prețurile au rămas la fel. Taxa 
de tranzit pe Ungaria a crescut cu 100 de euro pe 
sens. La un drum dus - întors, lăsăm 200 de euro 
doar în Ungaria. Prin urmare, profitul scade. Cum 
să fie bine? Dacă mai bagă și acciza asta nouă, ne 
vindem tot parcul auto. La modul cel mai cinstit: 

dacă prețurile la transport nu vor crește, 
nu putem rezista. Nu mai e vorba despre 

managementul firmei. În ultimul timp, 
prețurile la transport au rămas aproa-

pe aceleași. Deci nu mai e profita-
bil. Dacă prețul la motorină 

crește iar din cauza ac-
cizelor, e foarte clar: vor 
apărea alte pierderi.“    

probleme de calitate și au fost blo-
cate. Prețul la cereale a fost mult 
mai mic în 2013, comparativ cu 
2012. Altfel de mărfuri nu se vând 
la export. Mai fac unii contrabandă 
cu cheresteaua, în rest nu se mișcă 
nimic. Din cauza noii accize, pre-
ţurile vor crește și mai mult. Toate 
se vor arunca în capul consuma-
torului. Transportatorul va trebui 
să rostogolească diferența de preț. 
De aceea, pentru 2014 nu întrevăd 
perspective pozitive. Piața româ-
nească e decapitalizată aproape to-
tal. Cu ce să te miști? N-ai cum să 
te dezvolți. Nu am nici un contract 
pe România. Absolut nici unul!“ 

Dumitru Sora, Vetmetal 
Spedition, București

„Dificultățile ce nu depind de 
transportatori se multiplică. Nu 
depind de noi, nu putem interveni 
să le rezolvăm favorabil. Cursele 
sunt tot mai puține. Asta arată că 
economia României e la pământ. 
Transportăm mărfuri generale pe 
România - Turcia. Nu prea mai ai 
cu ce să pleci. Dacă găsești totuși 
marfă de dus de-aici, trebuie terț 
dincolo, să nu vii gol, nu mai e eco-
nomicos. Cred că 2014 va fi mult 
mai rău. Nu prea ne afectează noua 
acciză a lui Victor Ponta, pentru că 
alimentăm din Bulgaria și Turcia. 
Acolo, motorina e mult mai ieftină. 
Deși aceste țări n-au țiței, rafinării. 
Nu va mai alimenta nimeni în țară. 
Noi nu mergem spre Occident. Mai 
rău va fi, mai bine nu.“

jameschung.kr
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Raed Arafat:  
Pe timp de iarnă, transportatorii 
au o responsabilitate majoră  
față de populație

Interviu de Viorel Patrichi, Christian Dumitrescu şi Florin Budescu

Raed Arafat e un medic român de origine palestiniană născut în Siria, specializat 
în anestezie-terapie intensivă. A crescut în Nablus, în Palestina. La 16 ani, în anul 
1981, a emigrat în România, pentru a studia medicina. În septembrie 1990 a pus 
bazele Serviciulului Mobil de Urgență, Reanimare și Descarcerare (SMURD). În 
august 2007 a devenit subsecretar de stat în Ministerul Sănătăţii. A demisionat pe 
10 ianuarie 2012 şi a fost readus în funcţie şapte zile mai târziu. A fost şi ministru 
interimar, şi ministru al Sănătăţii. Acum e secretar de stat. În pofida tuturor, refuză 
cu încăpăţânare să facă sau să discute politică, delimitându-şi cu cerbicie aria de 
preocupări la specialitatea sa: medicina de urgenţă. Discuţia cu domnia-sa a fost 
alertă, proaspătă şi vie, dar în acelaşi timp plină de informaţie utilă.
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Domnule doctor, aţi revoluţionat 
practic un domeniu esenţial pen-
tru viaţa oamenilor din România. 
Ce elemente noi aţi introdus în 
acţiunile şi în dotările echipei 
redutabile pe care o conduceţi?
Sistemul de urgență din România 
e total integrat. Chiar dacă nu e 
perfect (lucrăm la perfecţionarea 
şi dezvoltarea sa), comasează for-
ţe de la Ministerul Sănătăţii şi Mi-
nisterul Afacerilor Interne (MAI) 
mai ales, colaborând şi cu MApN. 
Pe lângă dotarea clasică de la 
Serviciul de Ambulanţă şi SMURD 
(ambulanţele de intervenţie de 
tip B şi C, terapia intensivă, cele 
de nou-născuţi, pe care le folo-
sim la SMURD, în nouă centre din 
ţară), cele mai importante sunt 
elicopterele. Anul acesta au sosit 
deja ultimele două elicoptere din 
contractul încheiat în anul 2010. 
La sfârşitul acestui an, avem în 
România opt elicoptere SMURD. 
Ultimele două intră în lucru în tri-
mestrul I 2014. Acum se lucrează 
la o dotare specifică Deltei. Vrem 
să luăm, dar nu din bani ai statu-
lui, ci din 2% colectaţi ca donaţii, 
pentru Tulcea, un hovercraft 
(vehicul pe pernă de aer) sau o 
barcă rapidă de intervenţie. Vom 
deschide pentru aceasta o staţie 
la Sulina. Vom reduce semnifica-
tiv în Deltă timpii de reacţie, dacă 
luăm în calcul şi prezenţa elicop-
terului SMURD din Constanţa, ce 
intervine şi pe calea aerului. Pe 
lângă aceasta, au intrat echipa-
mente specifice prin donaţii. 
Fondurile au venit anul trecut de 
la Petrom şi de la Fundaţia pentru 
SMURD. Vorbim despre şenilatele 
de intervenţie în situaţii dificile. 
Au fost folosite la înzăpeziri, 
s-a văzut eficienţa lor. Deja mai 
multe consilii judeţene au achizi-
ţionat pentru ISU şenilate simila-
re cu cele introduse anul trecut. 
Anul viitor continuăm dotarea 
multianuală pe ambulanţe şi 

înlocuirea celor uzate. Cele achiziţionate în 2007 ar 
trebui înlocuite. Mai avem programul de dotare pe 
maşinile specifice dezastrelor. E un program înce-
put acum câţiva ani, cu dotarea pe maşini cu corturi 
pentru unităţi de primire de urgenţe, dacă are loc 
un cutremur, cu maşini pentru victime multiple. Mai 
avem de completat aici în următoarele 18 luni, să 
ajungem la numărul calculat de maşini necesare.

Avion în dotare la medicina de urgență

Anul acesta, a intrat în dotarea specifică avionul, 
cumpărat din 2%. E operat de MAI, prin Inspecto-
ratul General de Aviaţie. Funcţionează în interiorul 
României la transferuri de lungă distanţă, pentru 
transportul echipelor de transplant. Deja are câteva 
zeci de intervenţii făcute de când a intrat în lucru. 
Rolul populaţiei în achiziţionarea lui a fost extrem 
de important.

Noutățile sunt valabile pentru SMURD sau pentru 
întreg sistemul de urgenţă?
Pentru întreg sistemul. Anul acesta, Serviciul de 
Ambulanţă a primit 139 de ambulanţe noi, distribui-
te la judeţe. Anul trecut au mai primit 54. Anul viitor 
e prevăzut un număr de ambulanţe noi.
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Cu ani în urmă, visaţi să aveţi 
posibilitatea să interveniţi cât 
mai prompt, pentru salvarea celor 
aflaţi în situaţii dramatice. În ce 
măsură acel vis de tinereţe s-a 
împlinit?
Nu numai că s-a împlinit, a fost 
depăşit. Visul de atunci nu era 
să ajungem unde suntem acum. 
Aceste lucruri au apărut pe par-
curs. Visul tot timpul a crescut. 
La început, era vorba despre o 
echipă, înfiinţată să facă ceva. 
Unde suntem acum suntem prea 
departe şi acest lucru e un efort 
de echipă, al celor ce au lucrat 
în sistem, celor ce l-au sprijinit, 
inclusiv al celor ce au luat decizia 
politică.

Au fost situaţii, în iarna trecută, 
când mijloacele de salvare SMURD 
n-au putut ajunge la persoanele 
în dificultate din cauza blocajelor 
căilor de acces. Ce se poate face în 
această iarnă pentru a evita astfel 
de situaţii?
Am reuşit anul trecut să facem 
mai mult datorită şenilatelor. 
De exemplu, în zona Botoşani, 
şenilata trimisă din Mureş a avut 
vreo 34 - 35 de misiuni, în care a 
intrat în zonele blocate şi a salvat 
oameni. A făcut peste 400 de 
kilometri. Sunt situaţii în care am 
întârziat, mai ales cele ce necesi-
tau transfer aerian şi vremea nu 
permitea aceasta. În final, întot-
deauna, şi cu sprijinul celorlalte 
servicii din sistem, s-a ajuns la 
cine avea nevoie de ajutor.

Pe timp de iarnă, circulaţia pe 
drumurile din România e o aventu-
ră tot mai periculoasă. Ce sfaturi 
le daţi transportatorilor ale căror 
camioane sunt implicate uneori în 
evenimente tragice?
Transportatorii vor trebui să mo-
nitorizeze comportamentul şofe-
rilor, să urmărească modul în care 
circulă, să-i îndemne să respecte 

regulile de circulaţie, mai ales în ce priveşte viteza, 
să nu-i lase să rişte pe drumuri despre care se ştie 
că sunt cu risc de alunecare, de blocare, mai ales 
când autorităţile sfătuiesc şoferii ca maşinile să nu 
circule pe ele. Transportatorii au o responsabilitate 
majoră în a asigura populaţia ca aceste camioane să 
circule în siguranţă, să nu pună viaţa participanţilor 
la trafic în pericol. Una dintre metodele simple e 
să scrii obligatoriu un număr de telefon pe spatele 
camionului, la care se poate raporta orice conduce-
re abuzivă şi să iei măsuri contra şoferului raportat. 
Sunt metode preventive.

Care e în prezent situaţia acoperirii teritoriului naţio-
nal de către SMURD cu servicii la un nivel de calitate, 
să spunem, comparabil cu cel oferit în marile oraşe 
ale ţării?
Acoperirea pe plan naţional, şi a SMURD, şi a Ser-
viciului Naţional de Ambulanţă, încă e în curs de 
dezvoltare. Avem zone rurale descoperite. Dacă 
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în municipii şi oraşe stăm bine, în 
zonele rurale mai avem de com-
pletat ce mai avem de completat 
şi la nivelul Capitalei ca număr de 
echipaje, ca să asigurăm şi o rezer-
vă, şi un timp de reacţie adecvat 
la diferite tipuri de urgenţe. În ul-
timii şapte ani, sistemul a evoluat 
foarte mult, dar mai e de lucrat şi 
de dezvoltat, ca să ajungem la o 
situaţie stabilă, în care să spunem 
că nu mai e nevoie să adaugăm 
sau să facem ceva în plus pentru o 
perioadă de timp.

Aţi afirmat de mai multe ori că 
una dintre principalele probleme 
este absenţa medicilor speci-
alizaţi. De ce se ţin colegii dv., 
proaspeţi absolvenţi de facultate, 
departe de această meserie?
Aş zice că anul acesta, la rezi-
denţiat, a fost aleasă medicina 
de urgenţă chiar la vârf. Există şi 
excepţii. Medicina de urgenţă are 

reputaţia de a fi o specialitate dificilă, grea şi din 
păcate mulţi îi sfătuiesc pe tineri să nu se apropie 
de ea, fără să ştie multe despre ea şi avantajele ei: 
te duci şi lucrezi în program fix, după care pleci aca-
să; poţi să ai timp liber în timpul săptămânii, pentru 
că lucrezi în ture; ştii cât lucrezi şi în afara turei nu 
te cheamă nimeni decât în situaţii cu totul deose-
bite. Şi în SUA, la înfiinţare, cam prin asta au trecut. 
Acum se consideră una dintre cele mai competitive 
specialităţi. Sunt convins că şi în România speciali-
tatea aceasta va evolua şi mai departe în bine şi o să 
crească numărul celor ce vor dori s-o facă.

Care sunt obiectivele pe care vi le propuneţi pen-
tru anul 2014, din punctul de vedere al activităţii 
SMURD?
Continuarea dezvoltării, mai ales pe partea rurală 
şi, unde e nevoie, în urban. Avem foarte mult de 
lucrat la consolidarea sistemului, mai ales la resursa 
umană şi pregătirea ei. O să ne concentrăm mult 
pe centrele de pregătire, de formare de personal, 
inclusiv a rezidenţiatului de medicină de urgenţă. 
Deja avem de terminat un sistem electronic de mo-
nitorizare şi interacţiune cu rezidenţii în medicina 
de urgenţă, cu formatorii acestora.   

VivaFM.ro
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Rezervari la Ferry - rezervari la cele mai importante rute
   in Europa
Recuperare TVA - recuperare pe principiul “nici un serviciu, nicio
   plata” si inregistrare TVA
Accize - recuperare in mai multe tari
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Interviu de Daniel MAZILU

Dr. Richard Constantinescu: 
Angajatorii transmit presiunea 
crizei asupra şoferilor
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Dragă Richard Constantinescu, 
faptul că tot mai puțini anga-
jatori se gândesc la sănătatea 
angajaților lor e un semn că tră-
im vremuri ale indiferenței sau 
ale unei dezumanizări a muncii? 

Adaptarea, profitul sau fa-
limentul, temele centrale ale 
evenimentului pe care ARTRI l-a 
organizat, implică în primul rând 
oameni. Și nu numai pe cei care 
conduc ori pe angajații din firme, 
dar și pe membrii familiilor aces-
tora, prieteni și cei din cercul lor. 
Efectele schimbărilor sunt puter-
nice, de natură a modifica meta-
bolismul multor familii. O decizie 
a patronului poate luată într-un 
moment de nesiguranță sau lipsă 
de analiză, generează modificări 
importante în structura psiho-
emoțională a angajaților, ce pot 
reacționa rigid sau defensiv. 
Managerii firmelor de transpor-
turi gestionează nu numai resurse 
financiare și resurse umane, cum 
adesea sunt numite persoane-
le din organizații, ci și energia 
organizațională, pe care trebuie 
să o gestioneze, mobilizeze și să o 
direcționeze, astfel încât să nu se 
producă tensiuni interne, ce pot 
provoca tulburări sau disoluții.

Angajatorii trăiesc sub o anume 
presiune, uneori falsă, alteori de-
terminată de privirea înspre gră-
dina celuilalt, și transmit această 
presiune, înmiit, asupra șoferilor. 

Consideră că forțând limitele acestor oameni vor 
reuși să îi egaleze sau să îi întreacă pe cei cu care se 
compară, uitând că nu compararea, ci diferențierea 
și crearea unui climat de colaborare le pot asigura 
progresul.
Pentru mulți transportatori, criza a însemnat „mai 
multă muncă pe bani mai puțini”, dar mai multă 
muncă se traduce întotdeauna prin eforturi cres-
cute. Aceste eforturi suplimentare devin adeseori 
cauze directe pentru bolile profesionale. Ne poți 
oferi câteva exemple în cazul șoferilor?

Stresului provocat de criză și de scăderea pute-
rii de cumpărare a salariilor i se adaugă riscurile la 
care sunt supuși șoferii. Voi enumera categoriile de 
riscuri: prin suprasolicitare – neuropsihică: durata 
muncii, orarul diurn / nocturn, frecvența curselor 
și alternanța somn-veghe, concentrarea atenției; a 
aparatului locomotor: pozitie șezândă prelungită / 
încordarea unor părți ale corpului, mișcări repetitive, 
poziții vicioase / condițiile ergonomice ale mașiniilor 
și ale scaunelor; ale analizorilor vizual și auditiv; 
prin agenți fizici – zgomot și vibrații, temperatură 
și umiditate, iluminat, pulberi; prin agenți chimici – 
substanțe toxice, volatile, agenți cancerigeni; prin 
agenți biologici – bacterii, virusuri, fungi; psihosocia-
le – determinate de relația de muncă / interacțiunea 
cu alți participanți la trafic ori controlori de trafic; 
determinate de comportamente individuale – 
alimentație, fumat, alcool, droguri.

Durerile de cap sunt frecvente. Folosirea telefoa-
nelor mobile și a dispozitivelor adiționale se adaugă 
la sporirea cauzelor durerilor de cap, dar crește și 
riscul dezvoltării tumorilor cerebrale. Conjunctivi-
tele, suprasolicitarea ochilor, scăderea acuității vi-
zuale și apariția unor tulburări vizuale sunt comune 

SENSUL MIȘCĂRILOR

După ce a fost invitat la ultimul eveniment organizat de ARTRI în București, 
despre evoluția transporturilor rutiere, doctorul Richard Constantinescu a avut 
amabilitatea să acorde un interviu Revistei Mişcarea. Keynote speaker & trainer 
medical, e inițiator a mai multor cursuri universitare, coordonator al „Fototecii 
medicinei românești”, autor și editor, antreprenor social. Cadru didactic universitar, 
doctor în medicină, a publicat cărţi despre medicină, credinţă şi cultură. Însemnările 
sale pot fi citite pe website-ul personal, www.richardconstantinescu.com.

Daniel Mazilu
Subsecretar 

General al ARTRI
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printre șoferi. De asemenea, din 
cauza zgomotului pot apărea fe-
nomene de hipoacuzie – surdita-
te. Boala șoferilor, cum adesea ei 
înșiși și-o identifică, se manifestă 
la nivelul coloanei vertebrale prin 
deviații ale coloanei, dureri de 
șezut, discopatii și lombosciati-
că. Poziția prelungită și rigidă a 
brațelor duce la compresia ner-
vilor și a vaselor din zona pecto-
rală, încât apar dureri și senzații 
neplăcute.

Diferitele mișcări ale 
antebrațului și mâinii conduc 
în timp la stări de oboseală și 
la pierderea controlului ce pot 
evolua și înspre anchiloze locale. 
Pielea este afectată prin expu-
nerea la soare și crește riscul dez-
voltării unor cancere la nivelul 
pielii. Mai pot menționa frecven-
ta boală hemoroidală, cunoscută 
printre șoferi, varicele membre-
lor inferioare și creșterea riscului 
de cancer de vezică urinară.

Anul acesta tema accidentelor 
rutiere a fost intens dezbătută. 
Nici șoferii de camioane nu sunt 
scutiți de astfel de incidente. 
În opinia ta, bolile profesionale 
sau stările care le preced pot fi 
cauze majore în aceste acciden-
te? Câteva exemple, te rog.
Bolile despre care am menționat 
pot crește riscul apariției aces-
tor accidente rutiere. Sunt 
menționate frecvent tulburările 
de somn, tulburări ale ritmului 
veghe-somn, apneea nocturnă 
– pauze respiratorii de minimum 
10 secunde în timpul somnului, 
întâlnită la circa cinci milioane 
de conducători auto europeni, 
sindromul de oboseală cronică.

La final, câteva sfaturi practice 
pentru toți șoferii în perioada 
sărbătorilor, pentru lunile de 
iarnă și pentru anul ce vine.

Distanțele mari pe care le parcurg șoferii au impact 
și asupra alimentației sau stării emoționale. Lipsa 
restaurantelor sau posibilitățile reduse de a alege 
îi determină să mănînce în fast-food-uri sau localuri 
în care se servesc alimente adesea expirate. Bolile 
cardiovasculare, obezitatea și diabetul zaharat pot fi 
prevenite prin identificarea unor formule prin care 
să-și poată asigura necesarul caloric. Discuția cu 
medicul de familie și cu un nutriționist este recoman-
dată. Consumul de bere fără alcool este neindicat.

Pot exista perioade îndelungate departe de familie 
și mai ales de soție. Singurătatea și tentațiile existente 
pe șosele îi îndeamnă pe unii șoferi de cursă lungă să 
apeleze la serviciile unor anume femei. Consecințele 
acestor întâlniri sunt nu numai dobândirea unor boli 
infecțioase, dar și răspândirea lor – transmiterea ulteri-
oară soției și afectarea căsătoriei.  

Recomandările mele se adresează deopotrivă 
angajatorilor și șoferilor.

Urez tuturor transportatorilor un an binecuvântat!
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Anamaria MAZILU

Probleme legislative redeschise în acest an vor gene-
ra dezbateri aprinse în Parlamentul European până 
aproape de perioada alegerilor. În dorința de a ține 
pasul cu dezvoltarea tehnologică a secolului XXI și 
cu propriile hotărâri din Cartea albă a transportu-
rilor (2011), CE și-a propus recent modificarea Di-
rectivei 96/53/CE prin abordarea următoarelor 

Tehnologia dinamizează 
legislația europeană

Pentru transporturi-
le rutiere, anul 2014 se 
anunță foarte interesant. 

De ce 2014 va fi un an 
cu greutate pentru 
transporturile rutiere

CommercialMotor.com
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evidențiat potențialele riscuri generate de unele mo-
dificări „din birou”. Aparenta neconcordanță dintre 
IRU și CE este cu atât mai importantă cu cât în joc 
este chiar viziunea europeană pe termen mediu și 
lung, care va afecta industria constructorilor de ve-
hicule grele și industria transporturilor de persoane 
și mărfuri. Tranziția europeană spre idealul unui 
transport rutier cu 50% mai puțin poluant în urmă-
toarele decenii este, clar, un obiectiv geopolitic. Dacă 
transportul intermodal este doar un „mijloc” prin 
care se speră că se va reduce dependența de petrol și 
volumul noxelor, transporturile rutiere vor fi văzute 
drept „veriga slabă” a acestui lanț. Dar cum o astfel 
de mentalitate se face simțită deja la Bruxelles, IRU 
are datoria de a demonstra că economia europeană 
se poate baza pe sprijinul total al transporturilor ru-
tiere.

 
Strassbourg, 14 - 16 ianuarie 2014, o 
întâlnire cu greutate

Europarlamentarii români Adriana Țicău, Ioan 
Mircea Paşcu și Dan Dumitru Zamfirescu, alături 
de colegii lor europeni din comisia TRAN, au ocazia 
de a identifica - în cadrul unui dialog foarte util  cu  
membrii IRU - cea mai pragmatică abordare a modi-
ficărilor Directivei 96/53/CE. Până atunci, să sperăm 
că necesitatea acestei întâlniri va deveni o prioritate 
în agenda lor publică.     

aspecte: 1. creșterea greutății tota-
le a unui vehicul pentru a permite 
posibilitatea utilizării de motoare 
hibride și electrice; 2. creșterea 
lungimii totale a unui vehicul pen-
tru a permite posibilitatea montă-
rii în spate a mai multor cabine 
de tractor aerodinamice și/sau 
eleroane profilate; 3. introducerea 
unor dispoziții privind controlul și 
sancțiunile, pentru a efectua con-
troale rutiere mai precise și mai 
eficiente, precum și pentru a insti-
tui un regim comun de sancțiuni 
aplicabil în toate statele membre; 
4. permisiunea explicită de utili-
zare transfrontalieră a vehiculelor 
mai lungi pentru curse care tra-
versează o singură frontieră, cu 
respectarea anumitor condiții.

 
Poziția IRU ca răspuns 
practic al transportatorilor 
rutieri

Fiind la curent cu evoluția legis-
lativă europeană, IRU a răspuns 
în mai 2013 solicitărilor CE prin-
tr-o analiză punctuală în care a 

BTrans.us
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Tatiana BERNEVEC

statului. Modificările vor intra în vigoare după 180 
de zile de la data publicării oficiale. În luna mai a 
anului 2012, președintele Putin a decis să înlăture 
întreprinderea  ROSTEK de la activitatea vamală, pe 
care compania o făcut-o în ultimii 20 de ani. Șeful 
statului a ascultat reclamațiile oamenilor de afaceri, 
care riscau să fie în situația în care o structură afilia-
tă Serviciului Vamal Federal să îi înlăture abuziv de 
pe piața serviciilor de vămuire și depozitare.

ROSTEK se dizolvă,  
dar angajații trec pe alte posturi

Putin a semnat modificările în domeniul reglemen-
tării vamale. De fapt, e vorba despre unele modifi-
cări ce permit limitarea activității comerciale pentru 
compania de stat ROSTEK. Legea a fost adopta-
tă de Duma de Stat pe 19 noiembrie 2013. Potrivit 

Putin restructurează 
Serviciul Vamal Federal

Prima victimă - ROSTEK

Pe 2 decembrie 2013, 
președintele Rusiei, Vla-
dimir Putin, a semnat o 

lege care interzice organizațiilor 
și întreprinderilor de stat unitare, 
aflate în subordinea Serviciului 
Vamal Federal din Rusia, să aibă 
activități în domeniul serviciilor 
vamale, inclusiv sucursalelor și 
birourilor reprezentative ale aces-
tora. Decizia a fost publicată pe si-
te-ul oficial de informații juridice 
din Rusia. Până în prezent, Servi-
ciul Vamal Federal din Rusia pu-
tea să administreze organizații cu 
activități educaționale, științifice 
și de altă natură, dar și companii 
ale căror activități contribuie la 
sarcinile încredințate autorităților 
vamale. Un exemplu de întreprin-
dere multifuncțională, care înglo-
ba toate regiunile din Rusia, este 
compania ROSTEK. Legiuitorii 
admit că amendamentele făcute la 
Legea „Cu privire la reglementa-
rea vamală în Federația Rusă” ar 
trebui să contribuie la formarea 
unui mediu concurențial optim în 
domeniul serviciilor legate de ac-
tivitatea vamală. Potrivit legiuito-
rilor, modificările sunt menite să 
încurajeze antreprenorii să dez-
volte afaceri în acest domeniu și să 
evite presiunea inutilă din partea 
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de stocare temporară, depozite vamale și magazine 
duty-free. Este vorba despre întreprinderea ROSTEK 
– structură a Serviciului Vamal Federal, care deține 
o poziție dominantă pe piața serviciilor de interme-
diere pentru vămuire. Soarta întreprinderii a fost 
stabilită încă din mai 2012. Atunci, Consiliul de Su-
praveghere al Agenției de Inițiative Strategice, creat 
de Putin, a decis să înlăture ROSTEK din activitatea 
vamală. Președintele a luat în serios reclamațiile oa-
menilor de afaceri, care nu doreau să se ajungă în 
situația în care o structură afiliată Serviciului Vamal 
Federal să înlăture mediul privat de pe piața servi-
ciilor de intermediere pentru vămuire și depozitare.

Votarea proiectului de lege în a doua lectură urma 
să aibă loc în februarie 2013, dar a fost amânată din 
cauza disensiunilor pe amendamente, propuse de 
deputații Viacheslav Lysakov, Alexandr Vasiliev, An-
drei Kolesnik (toți din fracțiunea partidului „Rusia 
Unită”, condusă de Putin) și Mihail Briaciak, Dmitri 
Gorovțov și Dmitri Ușakov („Rusia Justă”). Deputații 
au sesizat tertipuri în proiectul de lege care permi-
teau ROSTEK, aproape fără a schimba ceva, să-și 
păstreze statutul existent, iar amendamentele pro-
puse anulau această oportunitate. Serviciul Vamal 
Federal, la rândul său, a încercat să anuleze modifi-
cările prin intermediul Guvernului. Apelul vameșilor 
către Guvern nu a avut succes, pentru că ultimele 
propuneri de amendamente din partea deputaților 
au fost votate fără dezbateri la sesiunea plenară a 
Dumei de Stat.

Legea trebuie să intre în vigoare după șase luni 
de la publicarea oficială, adică cel mai probabil la 
mijlocul lui 2014. Potrivit reprezentanților mediului 
privat, anul ce a trecut de la adoptarea în prima lec-
tură a fost utilizat de conducerea ROSTEK pentru 
schimbări de fațadă. Au fost create deja mai mult de 
douăzeci de companii care, formal, nu au afiliere cu 
companiile de stat și în care sunt angajați colabo-
ratorii holding-ului vamal, continuând să execute 
aceleași sarcini ca până atunci. Cele șase luni până 
la intrarea în vigoare a legii vor permite finalizarea 
procesului.   

experților, din situația creată pe 
piață reiese că funcțiile ROSTEK 
vor fi date altor întreprinderi în 
care lucrează foștii angajați ROS-
TEK, ceea ce nu va duce la mari 
schimbări pe piață. „Se creează 
companii noi, în care lucrează atât 
foști, cât și actuali colaboratori ai 
Serviciului Vamal și ROSTEK. Ei 
iau asupra lor funcții pe care ante-
rior le executa ROSTEK. Numărul 
acestor companii ajunge la peste 
20”, a declarat într-un interviu de-
putatul Dmitrii Gorovțov.

Duma de Stat a înlăturat 
ROSTEK de pe piață

Duma de Stat a adoptat în lectu-
ră finală proiectul de lege privind 
înlăturarea ROSTEK de pe piața 
serviciilor vamale pe 19 noiem-
brie 2013. În redactarea proiectu-
lui adoptat în prima lectură, era 
prevăzută o posibilitate pentru 
acest holding să continue activita-
tea după interdicția pusă în acest 
sens de către președintele Rusiei, 
Vladimir Putin. Această prevedere 
a fost scoasă din proiecte în tim-
pul votării în a doua lectură. Une-
le voci spun că perioada de timp 
care a trecut între cele două lecturi 
i-a permis conducerii ROSTEK să 
lanseze procesul de modificări de 
fațadă și, de fapt, să păstreze o 
mare parte din afacerile vechi.

Cum s-a ajuns aici

Amendamentele propuse de Mi-
nisterul Economiei pentru legea 
privind reglementarea vamală 
din Federația Rusă au fost vota-
te în prima lectură în octombrie 
2012. Proiectul nu le oferă posibi-
litatea întreprinderilor din subor-
dinea Serviciului Vamal Federal 
să lucreze în calitate de brokeri 
și operatori de transport vamali, 
nici dreptul de a deține depozite 
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Un centru unic de contact şi sprijin pentru românii din străinătate ar trebui să 
fie funcţional începând din luna iunie a anului viitor. Proiectul va costa peste 
17,6 milioane de lei (fără TVA), din care valoarea eligibilă nerambursabilă din 

Fonduri Sociale e de peste 14,9 milioane de lei.

Florin BUDESCU

Diaspora 
va ţine legătura oficială 

cu ţara printr-o platformă 
informatică unică
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Desigur, pentru că mi-
nimum 500 de lucrători 
din Ministerul Aface-

rilor Externe (MAE), consuli 
şi funcţionari consulari, vor fi 
primii ce vor utiliza platforma 
implementată, sistemul are o 
componentă securizată. Aceasta 
înseamnă că toate persoanele fizi-
ce şi juridice implicate în proiect 
au fost verificate cu atenţie.

Scopul proiectului îl constituie 
realizarea unei comunicări mai 
eficiente cu cetăţenii români de 
peste hotare, centralizarea pro-
blemelor sesizate şi monitorizarea 
modului cum sunt ele soluţionate 
de personalul MAE. Vor fi inte-
grate următoarele servicii într-un 
punct unic de contact: preluarea 
cererilor cetăţenilor, pe cazuistica 
specifică, prin telefon, Internet, e-
mail, instant messaging. Unde e 
posibil, cetăţenii vor putea încăr-
ca în sistem copii scanate ale do-
cumentelor necesare soluţionării 
cererilor; clasificarea şi tratarea 
cazurilor pe diversele canale de 
comunicare; oferirea de informa-
ţii specifice on-site; transmiterea 
de mesaje automate de răspuns la 
cazurile semnalate (e-mail, tele-
fon) la cetăţeni, unde e posibil.

Proiectul va fi implementat 
de asocierea QBS, S&T, 
Novensys şi Siveco

Proiectul este în curs de derula-
re, în faza instalării hardware și 
software achiziționate. Se esti-
mează că încheierea etapei se va 
realiza la începutul anului 2014, 

iar operaționalizarea efectivă a Centrului de Con-
tact și Suport va fi făcută până în mai 2014. Terme-
nul-limită din contract pentru implementare: 1 iulie 
2014. Rambursarea cheltuielilor eligibile se va face 
de către Autoritatea de Management responsabilă, 
pe un grafic ce prevede trei etape: februarie, mai şi 
iulie 2014.

Proiectul se adresează celor peste trei milioane 
de cetăţeni români cu domiciliul definitiv sau tem-
porar în străinătate şi celor 500 de lucrători consu-
lari MAE, consuli şi funcţionari consulari, ce vor 
utiliza platforma. Va fi implementat un sistem in-
formatic de preluare unitară a cererilor cetăţenilor. 
O infrastructură hardware şi software va asigura 
securitatea sistemului. Acesta va integra totalitatea 
serviciilor consulare oferite cetăţenilor români din 
afara frontierelor.

Oferta declarată câștigătoare, la contractul de 
achiziție publică având ca obiect „Achiziție pentru 
implementarea «Centru de Contact și Suport al 
Cetățenilor Români din Străinătate – CCSCRS» din 
Fondul Social European - PODCA - Îmbunătățirea 

Avantajele sistemului
• Eficientizarea comunicării MAE - cetăţean
•  Consultanţă consulară imediată şi consultanţă juridică la 

problemele semnalate. Oferirea de informaţii consulare
•  Direcţionarea cetăţenilor la organismele locale/naţionale 

pentru soluţionare, prin sistemul informatic
•  Semnalarea cazurilor deosebite direct organelor abilitate 

naţionale (MAE, MAI) sau celor locale de urgenţă (poliţie, 
ambulanţă, pompieri etc.)
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Grupul-ţintă: 
Trei milioane 
de români 
din diaspora
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TRADUCERI ȘI LEGALIZĂRI
tehnice, economice, juridice financiare, 
bancare, literare, documente auto mașini rulate

www.traduceri.tir2000.ro
e-mail: office@tir2000.ro

tel.: +4021.224.45.14
fax: +4021.224.21.54
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NOI FACEM VORBELE

calității și eficienței furnizării 
serviciilor publice, cu accentul 
pus pe procesul de descentraliza-
re”, cod SMIS 32663, e cea depusă 
de asocierea Quality Business So-
lutions SRL - S&T România SRL - 
Novensys Dynamics SRL - Siveco 
România SRL.

Banii vin de la FSE, pe POS DCA, Axa 2

Proiectul e cofinanţat din Fondul Social European 
(FSE), prin Programul Operaţional Sectorial Dez-
voltarea Capacităţii Administrative pe anii 2007 
– 2013, Axa prioritară 2, „Îmbunătăţirea calităţii 
şi eficienţei furnizării serviciilor publice”, cu ac-
centul pe descentralizare. Valoarea totală eligibi-
lă a proiectului (fără TVA) e de 17.612.385 de lei, 
din care 14.970.527,25 lei este valoarea eligibilă 
nerambursabilă din FSE, iar 2.641.857,75 lei e co-
finanţarea eligibilă a beneficiarului.

La finalizarea implementării, sistemul informa-
tic va fi administrat de direcțiile specializate din 
MAE. Toate produsele software licențiate vor be-
neficia de suport tehnic din partea producătorului 
pe întreaga perioadă de desfășurare a proiectu-
lui. Perioada de garanție pentru toate dezvoltă-
rile de componente software oferite trebuie să fie 
de 60 de luni de la data de acceptanţă provizorie 
a sistemului informatic. Garanția sistemului de 
comunicații e de minimum 60 de luni de la sem-
narea acceptanţei provizorii de către autoritatea 
contractantă.  

În MAE se va 
înfiinţa un centru 
de contact şi 
suport, unde 
agenţii de 
call center 
vor răspunde 
la apelurile 
cetăţenilor 24 de 
ore din 24, 7 zile 
pe săptămână. 
La fiecare 
reprezentanţă 
diplomatică, 
se va livra 
infrastructura 
necesară 
interconectării 
cu centrul de 
contact şi se va 
asigura punerea 
în funcţiune a 
soluţiei.
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9% a fost căderea eco-
nomică în primul an al 
crizei, comparativ cu 

anul precedent. Vânzările s-au 
redus net cu 13%. Investițiile 
companiilor din SUA în C&D au 
fost cele mai afectate (-20.5%), 
urmate de cele ale omologelor 
din UE (-6.2%) și cele ale compa-
niilor japoneze (-4.6%). Conform 
unui raport UE din 2010 asupra 
investiţiilor C&D, companiile din 
subsectorul „automobile & piese“ 
au avut cel mai slab an, mai slab 
decât în „tehnologie hardware și 
echipamente“ și „bunuri“. Indus-
tria auto („automobile & părți“ 
și „vehicule comerciale și cami-
oane“) a fost lovită semnificativ. 

Din cauza crizei, investițiile în cercetare și dezvoltare (C&D) ale companiilor 
legate de Transporturi au scăzut.

Impactul crizei economice 
asupra inovației în Transporturi

Investițiile C&D au scăzut cu 11%. Şi „transporturile 
industriale“ au scăzut cu 14%.

Spre sisteme de transport inteligente

Provocările crizei, tot mai asimetrice, au continuat 
să se manifeste. UE a reacţionat instituţional. Pe 
7 iulie 2010, a fost adoptată Directiva 2010/40/EU 
de accelerare a sistemelor de transport inteligente 
(STI) eficiente şi curate, destinată să stabilească un 
cadru instituţional pentru investiţii în servicii inte-
roperabile. Fiecare stat membru UE va decide în ce 
investeşte. Priorităţile vor fi: informatizarea trafi-
cului şi călătoriilor (implementarea oraşului inteli-
gent), sistemul de urgenţă eCall (România e primul 
stat UE ce-l va folosi) şi reţeaua de parcări inteli-
gente. CE a pregătit un plan de acţiune de aplicare 
a priorităţilor, cu măsuri punctuale. Scopul: crearea 
unui punct de inflexiune, pentru ca la maturizarea 
aplicațiilor ele să fie folosite pe scară largă.  
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Florin BUDESCU Dacă firmele 
cu afaceri în 
Transporturi 
vor ajunge să 
folosească STI, ele 
pot oferi soluţii 
pentru costuri 
mai mici şi, astfel, 
pentru trecerea 
prin criză.

Principalii 
producători auto 
la nivel mondial au 
redus investițiile 
în C&D în 2009. 
Producătorii din 
Asia au crescut 
ușor.
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Competiția Formula Stu-
dent a apărut în SUA în 
anii '80, sub egida SAE 

(Society of Automotive Engine-
ering) și a cunoscut o dezvoltare 
constantă, fiind cea mai impor-
tantă competiţie de inginerie între 
universităţile cu profil tehnic din 
lume. Concursul pune faţă în faţă 
echipe de studenţi din aproxima-
tiv 700 de universităţi, care con-
curează în fiecare an cu un mono-
post de circuit construit de la zero.

Participări româneşti la Formula Student – 
Echipa TU Iaşi Racing  
a Universităţii Tehnice din Iaşi

O primă etapă din evaluarea echipelor implică 
justificarea în faţa comisiei de arbitraj a oricărei 
decizii inginereşti luate în timpul proiectării sau 
construcţiei vehiculului şi prezentarea unui plan 
de management al întregului proiect. Acesta inclu-
de costurile de producţie, ce simulează producerea 
într-o întreprindere a vehiculului respectiv, într-o 
serie de 1.000 de bucăţi/an.

În acelaşi timp, proiectarea și construirea unui 
monopost pentru competițiile pe pistă se desfăşoară 
în condițiile impuse de un regulament deosebit de 
restrictiv. La final, fiecare universitate participantă 
va fi punctată pentru o serie de probe dinamice 
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şi teoretice impuse. Probele stati-
ce sunt foarte riguroase, arbitrii 
Formulei Student fiind experți 
în sporturile cu motor, industria 
auto și industriile furnizoare. 
Aceşti experţi validează trecerea 
monopostului de testele tehnice 
eliminatorii, etapa fiind urmată 
de probele dinamice pe circuit.

Monopostul realizat de ieşeni a 
fost rezultatul muncii unei echipe 
formate din 15 studenţi, sub în-
drumarea a două cadre didacti-
ce: dr. ing. Ursescu Gabriel, şef de 
lucrări la Facultatea de Mecanică 
şi dr.ing. Ciofu Ciprian, şef de lu-
crări la Facultatea de Construcţii 
de Maşini şi Management Indus-
trial.

Din punct de vedere tehnic, 
acesta este echipat cu un motor 
de tip Honda CBR 600 F2, cu pa-
tru cilindri în linie, aspirat, cu 
un raport de comprimare 11,5/1, 
sistem de alimentare multi-
punct, ce dezvoltă o putere de 89 
CP/12.000 rpm și un cuplu de 47,8 
Nm/10.500 rpm, care transmite 
puterea la roţile din spate printr-o 
cutie de viteze secvenţială cu şase 
trepte, acționată electric. 

Șasiul este din țeavă de oţel 
structurată spațial tip grindă cu 
zăbrele, iar suspensia e din brațe 
suprapuse inegale, amortizoare 

hidraulice reglabile și arcuri elicoidale push-rod, 
sistem care permite reglajul gărzii la sol. Bugetul 
aproximativ a fost de 25.000 de euro, obţinut exclu-
siv din sponsorizări.

Universitatea Tehnică „Georghe Asachi” din Iaşi 
a participat la două competiţii: în anul 2012 la Cir-
cuit de Catalunya, Spania şi în anul 2013 la Formula 
Student Gyor, din Ungaria. În anul 2012, echipa TU 
Iaşi Racing s-a clasat pe locul 16 din 30, după pro-
bele statice. Deoarece defecţiunile tehnice survenite 
au împiedicat participarea la probele dinamice, în 
clasamentul general al competiţiei din Spania s-a 
clasat pe ultimul loc. În anul 2013, se regăseşte pe 
poziţia 31 din 37 de echipe în clasamentul general 
al competiţiei din Gyor, performanţa fiind redusă de 
lipsa de experienţă pe circuite a studenţilor–piloţi 
ieşeni.

În acest an competiţional, TU Iaşi Racing se cla-
sează pe locul 371 din totalul de 504 participante, 
cu un salt de 91 de poziţii faţă de anul precedent 
şi devansând echipe cu un palmares competiţional 
mult mai bogat.   
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Omenie… Cuvânt neaoș 
românesc…

Într-ale traficului rutier, din ce în 
ce mai puțin întâlnită. Iar la noi, 

parcă mai pregnant ca altundeva. E 
suficient să privim împrejur, pe stradă, 
în ziare, pe Internet și vom vedea ima-
gini apocaliptice: copii, tineri, bătrâni, 
sănătoși sau bolnavi, bărbați ori femei, 
mulți, foarte mulți - agresivi, violenți, 
abrutizați chiar. În mijloacele de trans-
port în comun (aproape) nimeni nu le 
mai oferă scaunul celor îndreptățiți. Pe 
trotuar, aleargă „hergheliile de cai pu-
tere” ai bolizilor pe două sau pe patru 
roți. Pe carosabil, se deplasează alene 
pietonii. Un vatman este înjunghiat, 
deoarece „a îndrăznit” să-l claxoneze 
pe „stăpânul” străzii, care bloca accesul 
tramvaiului. Un lucrător de la drumuri 
este împușcat (e drept, cu bile), deoarece 
a efectuat semnal de oprire unui individ 
cu nervii zdruncinați. În fine, o familie 
întreagă – tată, mamă și copil de câte-
va luni - este snopită de către un biped 
dement, fiindcă a îndrăzit să-i atragă 
atenția „femelei” acestuia că a blocat 
trotuarul cu autovehiculul! Putem să 
mai vorbim de omenie în traficul rutier, 
așadar? Eu cred că da și parafrazez su-
perba melodie a lui Aurelian Andreescu: 
„Oameni, semănați cu iubire și credință, 
câmpia din voi!”.

Omenia în trafic

Pe 14 septembrie 2013, Primarul 
din Taglio di Po, Francesco Si-

viero, i-a acordat șoferului român de 
camion Ion Purice o diplomă pentru 
„bunătatea sufletească demonstrată“. 
Ion Purice blocase traficul de pe auto-
stradă pentru a salva viața unei fetițe 
proiectată de pe bancheta din spate a 
unui autoturism implicat într-un grav 
accident. Cu acea ocazie, edilul italian 
a spus că gestul compatriotului nostru 
„dezminte toate prejudecățile privind 
românii”. Felicitările au curs cu zecile 
de mii. Ministrul Transporturilor din 
Italia, Maurizio Lupi, și-a arătat ime-
diat respectul pentru șoferul român iar 
Corriere della Sera deschidea ediția de 
a doua zi cu editorialul: „Ar trebui să 
ne cerem scuze de la români”. Pe 9 de-
cembrie 2013, șoferii italieni din patru 
mari sindicate au uitat completamente 
gestul deosebit al lui Ion Purice și pen-
tru toate problemele lor financiare i-au 
găsit vinovați pe... „șoferii români”. 
Aceștia, conform Corriere della Sera, 
lucrează „mai mult pentru venituri mai 
mici”, generând „o concurență sălbati-
că”. Hmm! Oare dacă ar fi trebuit să le 
dea o diplomă șoferilor italieni, prima-
rul din Taglio di Po ar fi fost nevoit să 
scrie pe aceasta: „diplomă pentru mici-
mea sufletească demonstrată”?

Conf. Dr. Andrei IGNAT  
(Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza“)

Dr. Daniel MAZILU  
(ARTRI)

OMENIA
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Moldova și Geor-
gia, musafirii de 
onoare ai petrece-

rii de 40 de ani de la prima 
extindere a UE
Extinderea UE este un fenomen 
istoric încă dinamic. Privită din 
punct de vedere politic, lărgirea 
UE este interpretată în două fe-
luri: ca un factor generator de 
„pace și de prosperitate” sau ca 
un factor generator de „conflic-
te înghețate” și de mari presiuni 
economice. Desigur, cele două 
interpretări descriu două poziții 
diferite: poziția membrilor UE și 
poziția vecinilor. Secretul extin-
derii a fost întotdeauna același: 
să-l faci pe vecin să gândească 
și să poftească cu mintea/inima 
unui membru. În 1973, Marea 
Britanie, Irlanda și Danemarca 
deveneau membrele Comunității 
Economice Europene (CEE), 
extinzând nucleul celor 6 state 
la 9. De atunci și până acum au 
mai urmat 6 valuri de extindere 
(1981, 1986, 1995, 2004, 2007, 
2013), UE având astăzi de trei 
ori mai multe state membre și 
de 2,5 ori mai multă populație. 
Planurile UE de extindere nu 
sunt modeste. În anticameră 
așteaptă: Moldova, Georgia, Ser-
bia, Muntenegru, Macedonia, 
Bosnia și Herțegovina, Ucraina 
(?), Armenia (?), Azerbaijanul și 
Turcia (?). Dintre toate acestea, 

Moldova și Georgia, care aveau 
semnate acordurile de asociere cu 
UE din 2011, respectiv din 2010, 
au parafat în această toamnă noi 
acorduri (de gestionare a crize-
lor și de colaborare în domeniul 
energetic), devenind musafirii de 
onoare ai petrecerii de 40 de ani 
de la prima extindere.

Ucraina, între ciocan și 
seceră
La summitul de la Vilnius, liderii 
UE au primit decizia de retragere a 
Ucrainei ca niște „nobili” răniți în 
orgoliu de refuzul unei „țărăncuțe”. 
Discuțiile „cordiale” ale eurolideri-
lor cu Ianukovici au scos la iveală o 
frustrare a UE și o temere a Ucrai-
nei. „Situaţia economică din Ucrai-
na este foarte dificilă  şi avem mari 
probleme cu Moscova. Vreau să 
mă înţelegeţi: am fost singur timp 
de trei ani şi jumătate cu Rusia”, a 
declarat Ianukovici sorbind din pa-

harul cu șampanie. Ca să iasă oare-
cum din situația jenantă, generată 
de refuzul de a merge mai departe 
alături de UE, președintele Ucrai-
nei le-a propus „comesenilor săi” 
(Merkel și Barosso) un plan ad-hoc 
de negociere între Rusia – Ucraina 
- UE. Anterior acestei „propuneri 
hazlii”, Ucraina solicitase UE 14,7 
miliarde de euro în schimbul eli-
berării Iuliei Timoșenko. Eurolide-
rii s-au supărat și mai tare și i-au 
atras atenția președintelui Ucrainei 
că nerespectarea cuvântului dat îl 
va costa. La nici 24 de ore, Kievul 
devenea un maidan cu pulbere. Re-
cent, premierul Azarov a repus pe 
masă „oferta Ucrainei” care pentru 
UE ar înseamna un cost de multe 
zeci de miliarde. Între timp, Rusia 
forțează semnarea unui „partene-
riat strategic” de urgență cu Ucrai-
na pe 17 decembrie 2013, semn că 
extinderea UE va rula la ralanti în 
perioada următoare.   

EXTINDEREA UE,  
LA RALANTI

Sebastian ROMANIDE
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Viorel Patrichi

America  
a optat pentru România

Că mai marii lumii se înțeleg în final pe seama țărilor mici e o axiomă. Totuși, 
pe segmente mici de timp, se poate întâmpla să fie și altfel. SUA bătuseră 
palma cu Rusia pentru ca militarii americani și echipamentele lor să se retragă 
din Afganistan prin Aeroportul Ulianovsk, de pe Volga. Cantități uriașe de 
materiale urmau să fie transbordate pe tiruri și trenuri. De aici, trebuiau să 
meargă spre vestul Europei. După lungi tratative, americanii au renunțat și au 
anunțat că vor ateriza pe Aerodromul Mihail Kogălniceanu, la Constanța.

B 52H Stratofortress

imgur.com
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De fapt, povestea este 
mai complicată. Chiar 
dacă au dat bani frumoși 

un deceniu pentru a folosi Aero-
dromul Manas din Kîrgîzstan la 
tranzitarea trupelor spre Afganis-
tan, americanii au fost anunțați de 
Bișkek că trebuie să plece în iulie 
2014, când expiră contractul. Wa-
shingtonul a început negocierile 
cu rușii, pentru a folosi Aeropor-
tul Ulianovsk. Ulianovsk e orașul 
unde s-a născut Vladimir Ilici 
Ulianov, supranumit Lenin. Este 
situat la 893 de kilometri est de 
Moscova.

Chuck Hagel, șeful Pentago-
nului, și Mircea Dușa, ministrul 
român al Apărării, au semnat un 
acord, prin care România va fi 
implicată în operațiunile logistice 
spre / dinspre Afganistan. Nu e 
vorba doar despre retragerea tru-
pelor americane. Va fi nevoie în 
continuare de un transport intens 
de materiale spre Kabul. 1.500 de 
militari americani de la Manas vor 
veni la Constanța. Peste 51.000 de 
soldați americani sunt în Afganis-
tan. Majoritatea vor pleca în SUA. 
La fel și echipamentul greu.

Rușii au pierdut.  
Acum regretă

Ministerul Transporturilor va 
aproba în perioada următoare 
masterplanul de Transport, în ca-
drul căruia se prevăd proiecte de 
modernizare de 1,12 miliarde de 
euro, a declarat Ramona Mănescu. 
„Aeroportul Mihail Kogălniceanu 
a avut lucrări de reabilitare de 170 
de milioane de lei”, a spus Ramona 
Mănescu.

Militarii americani de la Kabul ar fi aterizat la Ulianovsk. 
Convoaiele trebuiau apoi însoțite de serviciile lui Putin 
până la ieșirea din Rusia. A început o întreagă sarabandă 
în Duma de Stat și în presa moscovită. Regimul lui Putin 
a cerut o sumă enormă. Pentagonul a renunțat la rută, 
preferând alternativa oferită de Traian Băsescu.

GEOTRANSPORTURI

Patru aeronave americane C-17 Globemaster III 
sunt deja pe Kogălniceanu. Să vedem dacă america-
nii nu vor prefera să lucreze cu turcii acolo, cum au 
procedat cu firma-fantomă Framaco Epic Metis JV 
SRL, în anul 2008. Duane Butcher, însărcinatul cu 
afaceri al SUA la Bucureşti, a declarat recent că ţara 
sa consideră România „unul din cei mai buni prieteni 
şi aliaţi“.

Nu e zi să ne ierte „Golos Rossii” (Vocea Rusiei): 
„Dacă mai e cineva în România care nu ştie, în cu-
rând se va convinge cât de «plăcut» e să stai întins 
pe plajă aproape de o bază militară. Turiştii ar putea 
relata ce sentiment au trăit vara trecută, în staţiunea 
Paphos, în Cipru, când atacul asupra Siriei părea ine-
vitabil. Toţi se uitau mereu spre orizont şi aşteptau un 
posibil contraatac asupra staţiunii Akrotiri, situată 
aproape de baza militară a Marii Britanii. Acum, se 
va amplasa la Constanţa un nod de transport militar 
pentru US Navy”.

Rusia e foarte preocupată de modul în care se va 
face retragerea americană: unde vor apărea noi baze 
militare; cum se va asigura pregătirea de luptă; cum 
se vor organiza aplicaţiile militare. Apariţia unor noi 
puncte de infrastructură pentru prezenţa avansată a 
NATO la frontierele Rusiei e o problemă şi necesită 
atenţie şi investigaţie, susține „Golos Rossii”.
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Alimentare în aer  
de la un avion-cisternă
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DUPĂ CE AU PIERDUT 
BANII AMERICANILOR, 
RUȘII REGRETĂ ȘI 
CRITICĂ ROMÂNIA. 
STRUGURII ACRI... 
AȘA E CÂND RATEZI 
DIN LĂCOMIE ÎN FAȚA 
UNUI AMĂRÂT.

GEOTRANSPORTURI

Cine a convins Kîrgîzstanul 
să renunțe la americani?

Sigur că e o întrebare retorică. 
Kremlinul își apără coloniile. 
Kîrgîzii au de suferit pierderi. Nu-
mai într-un an americanii au plătit 
pe menţinerea bazei 60 de milioa-
ne de dolari. Alte 140 de milioane 
de dolari a obţinut Kîrgîzstanul 
pentru produsele alimentare ofe-
rite şi deservire. În unele baruri şi 
restaurante din jurul obiectivului, 
americanii au lăsat anual peste 
două milioane de „verzişori“. Cât 
îi va costa la Constanţa - nu se cu-
noaşte încă. În presă s-a strecurat 
cifra de 50 de milioane de dolari. 
Ca să zbori din portul românesc 
spre Kabul e de cinci ori mai de-
parte. Desigur, această rută nu e 
cea mai bună.

Amplasarea bazei acasă la „cei 
mai buni prieteni ai SUA“ i-a costat 

probabil mai ieftin pe americani. Acest lucru a jucat 
un rol important în alegerea locului, crede „Nezavi-
simaia Gazeta”. Acordul României de a folosi baza 
militară Kogălniceanu la transferul trupelor şi tehni-
cii militare din Afganistan va transforma Constanţa 
în nod important de transport pentru forţele navale 
ale SUA, a declarat însărcinatul cu afaceri al SUA, 
cu privire la sosirea navei-pilot Mount Whitney, din 
Flota a 6-a.

Sprijinirea plecării de la Manas se va face de pe 
Aerodromul Mihail Kogălniceau. Cum explicase 
anterior George Little, purtătorul de cuvânt al Pen-
tagonului, lucrul a fost posibil datorită unui acord 
Washington - Bucureşti, ce prevede că „România va 
sprijini operaţiunile logistice spre şi dinspre Afganis-
tan, pentru transportul militarilor şi echipamentelor 
de luptă“. Finalizarea acordului a avut loc la mijlocul 
lunii octombrie.

Actualul acord Washington - Bişkek, cu privire la 
utilizarea Centrului de tranzit de la Manas, expiră în 
iulie 2014. SUA au folosit această bază pentru a sprijini 
operaţiunile militare din Afganistan din anul 2001. 
Avem motive să credem că, pentru economia țării 
noastre, pentru transportatorii noștri, dezvoltarea ba-
zei militare americane de tranzit de la Kogălniceanu 
poate fi un atu. Depinde cum vom ști să-l folosim.   

De
fen

se
.go

v



54

DRUMURILE NEAMULUI

Viorel PATRICHI

Prin 1990, am fost la Anenii Noi cu un coleg de presă. Un bătrân de 90 de ani 
ne-a povestit bucuros că și-a luat pământul îndărăt de la colhoz. „Și cu ce-o 
să-l muncești, tataie, că abia fâlfâi?!”, îl întreabă colegul, fecior de activist din 
București. „Apăi, am opt băieți. Și chiar de n-aș ave’, l-aș scurma cu unghiile 
și tot nu l-aș lăsa comuniștilor...”. Atunci am înțeles că Moșul de la Anenii Noi 
nu avea nevoie de referendum ca să-și ia pământul înapoi. „Cum, referendum 
pentru grădina me’? Așa și Țara trebuie să facă și să-și ieie Basarabia acasă.  

Ce referendum?...”

Drepturile românilor 
asupra Basarabiei
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președintele Fundației „Nicolae Titulescu”. Așa că 
voi prezenta câteva opinii exprimate acolo.

Ioan Scurtu: „Beneficiarul pactului  
Molotov - Ribbentrop este Ucraina”
Noi condamnăm mereu pactul Ribbentrop-Molotov, 
dar să nu uităm că acest pact a fost confirmat de lide-
rii Marii Britanii și ai SUA, iar apoi a fost reconfirmat 
prin Tratatul de pace din 10 februarie 1947. Beneficia-
rul pactului Molotov - Ribbentrop este Ucraina.

Tudor Panțîru: „Recunoașterea Republicii 
Moldova instituie o nouă realitate juridică”
Adevărul este că Declarația de independență a Re-
publicii Moldova și recunoașterea ei de către Ro-
mânia, precum și de comunitatea internațională, 
instituie o nouă realitate juridică, bazată pe dreptul 
internațional. Cât ne-ar părea de paradoxal, conso-
lidarea independenței Republicii Moldova pare a fi 
astăzi calea reală prin care poate fi realizat visul de 
reîntregire al românilor.

Mircea Druc: „Românitatea întregului nos-
tru spațiu ancestral se salvează la Nistru!”
În 1990, după contactele pe care le-am avut în SUA, 
în Europa, aproape eram sigur că noi, basarabenii, 
vom intra în UE înaintea Bucureștiului, odată cu 
căruța balticilor. Am avut discuții serioase și la Va-
tican pe tema asta. La unire se gândeau numai scri-
itorii, intelectualii, studenții... Unirea nu înseamnă 
dictatura centralizată pentru românitate numai de la 
București. E cu totul altceva. Frați basarabeni, dacă 
ați supraviețuit până acum, nu aveți decât să vă 

Era pentru prima dată 
când ajungeam în Basa-
rabia. Nu credeam să mai 

fi rămas asemenea oameni. Și l-am 
întrebat ce se întâmplă dacă popo-
rul din această provincie nu mai 
vrea să se întoarcă spre țară. După 
care a pornit să grăiască, de ziceai 
că-i inspirat de Biblie: „Mâna mea 
dreaptă vrea să se despartă de 
trup. Dar are căderea mâna mea 
dreaptă să se despartă de sine? 
Mâna mea stângă vrea să se des-
partă de trup. Dar oare mâna mea 
stângă are căderea să se rupă de 
sine? Despre ce vorbești mata, că 
te văz tânăr încă?”. Și nu era popă. 
„Hai, bă, lasă-l, nu înțelegi că-i dus 
la Cotu Donului?!...”.

Și îndată îl văd pe bătrân că 
scoate din grajd un armăsar ne-
gru, de vreo trei ani, care scăpăra 
din ochi, sare pe el și dă vreo două 
ture prin ogradă. Apoi îl proptește 
forăind în fața colegului și-i în-
tinde căpăstrul: „Amu încalecă și 
tu!”. Maria lui adusese gavanosu’ 
de jin pe prispă. Și am băut vin 
dintr-o bancă de opt kile (borcan) 
toată noaptea. („Am o bancă de 
jin,/ Un baton, margarin,/ Pe pi-
cioare mă țin...“).

Au trecut peste două decenii și 
noi tot mai vorbim despre dreptu-
rile românilor, oriunde s-ar afla ei, 
asupra Basarabiei. Pe 12 octom-
brie 2013, am asistat la lansarea 
cărții „Problema Basarabiei în 
lumina principiilor actelor juridi-
ce internaționale (Contribuții la 
cunoașterea raporturilor diplo-
matice româno-ruse)”, publicată 
de ofițerul Dumitru Th. Pârvu în 
1944 și reeditată acum de istoricul 
Ion Constantin.

Cinstita dezbatere a fost pre-
zidată de însuși Adrian Năstase, 

Ion Negrei (centru)  
și Tudor Panțîru (dreapta)
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spuneți cuvântul în istoria și în 
performanțele tuturor românilor 
dintotdeauna. Trebuie să veniți cu 
ceva nou, cum a venit Școala Arde-
leană. Faptul că eu sunt unionist 
nu este ca să fac plăcere cuiva de 
la București. Nu m-a interesat ni-
ciodată Bucureștiul, fiindcă atunci 
când eu cu frații mei din Ţările 
Baltice și din Caucaz zguduiam 
șandramaua bolșevică și eram si-
gur că va fi așa, ei bine, Bucureștiul 
avea alte probleme... La Nistru se 
rezolvă problema românității, nu 
a Basarabiei.

Adrian Năstase:  
„Ne întoarcem la spirituali-
zarea frontierelor”
Ați provocat o mulțime de nostal-
gii și sigur că istoria contrafactu-
ală a reprezentat întotdeauna o 
tentație pentru oamenii politici, 
pentru istorici mai puțin. Dar mă 
gândesc că, în definitiv, încercând 
totuși să învățăm din istorie, tre-
buie să facem eforturi pentru a 
folosi momentele favorabile, care 
ne pot aduce împreună. Nu vreau 
să folosesc formule mai puternice, 
dar e clar că ne întoarcem la for-
mula celebră a lui Titulescu, „spi-
ritualizarea frontierelor”.

Un paliativ: „Vom fi împreună în UE!”

Au fost și vorbitori care i-au mulțumit lui Adrian 
Năstase. Ce deducem însă din acest dialog elegant? 
Evident, mulți basarabeni au încă aceeași trilemă, nu 
dilemă: limbă de stat, limbă moldovenească sau lim-
bă română? Dacă ei nu au curajul să rezolve măcar 
acest adevăr elementar, vorbim de-a surda despre Eu-
ropa. „Da, noi suntem austrieci și vorbim austriaca!”. 
Oare ce-ar zice nemții dacă ar auzi asemenea minuni 
de la Viena?

Desprindem apoi ideea că „vom fi împreună în 
UE!”. Numai stupizii pot să creadă într-o asemenea 
marotă. Dincolo de adevărul istoric, să vezi un stat 
de șase județe care duce în cârcă zeci de ambasade și 
consulate, un guvern și președinție este o altă poveste 
demnă de Republica Molotov. Pe banii cui?

Am avut prilejul să văd la acest eveniment două 
personalități care au condus, în etape diferite, gu-
vernele celor două state românești. Unul, care ve-
nea din Imperiul Sovietic, dar care fusese dat afară 
din Partidul Comunist. Celălalt, care a rămas pe 
baricadele roșii până astăzi, oferindu-le românilor 
creduli iluzia unui partid de stânga. Unul, care a 
fost marginalizat total la București, celălalt, care a 
ajuns în vârful piramidei, de unde s-a prăbușit după 
un scandal de corupție. Unul, care se simte fericit 
în țara lui, fie că e la Chișinău, la București sau la 
Cernăuți, „ca și când țara ar fi reîntregită”. Celălalt, 
căruia nu i-a reușit măcar sinuciderea.

Cu ani în urmă, invitat la o emisiune tutelată de 
Adrian Păunescu la Antena 1, Adrian Năstase l-a tri-
mis pe Mircea Druc „la el acolo, acasă, că noi știm ce 
avem de făcut aici”. (Ce au știut ei să facă se vede.) 
Și atunci Mircea Druc a răbufnit cu toată durerea și 
indignarea: „Ia să mergeți dumneavoastră, domnu’ 
Năstase, în Siberia, că eu am fost și acolo, să vedeți 
cum e. Nu ne mai trimiteți pe noi. Eu sunt în țara 
mea...”. „Domnu’ Druuuuc! Domnu’ Druuuc!”, striga 
din rărunchi bardul de la Bîrca.

După două decenii, cei doi foști demnitari nu s-au 
schimbat.

Ei au știut totdeauna ce au de făcut.   

Ioan Scurtu (stânga), 
Ion Constantin (centru)  
şi Mircea Druc (dreapta)
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Florin Budescu

Ce presupune o tură  
de iarnă pe munte

Personal, suntem contra pierderii timpului la munte, într-o staţiune montană, 
într-un restaurant. Dacă e posibil, un turist trebuie să facă tot ca să folosească 
timpul în aer liber. Dacă e posibil în ascensiune. Iar dacă (iarăşi) e posibil în 
drumeţie montană. Dar ce presupune o tură pe munte iarna?

Hornurile și Turnul Mălăiești

MateiLaudoniu.ro



58

INFOTURISM

1. Prudenţă,  
cumpătare, respec-
tarea muntelui

Indiferent de anotimp, mun-
tele trebuie respectat. Altfel, 
sancționează necruţător, uneori 
luând vieţi. Traseele cu triunghi 
şi cruce roşie sau/şi albastră sunt 
iarna periculoase. În general, e im-
prudent să te aventurezi pe poteci 
suspendate la înălţime. Brânele 
(numite şi brâuri de către împă-
timiţi), ascensiunile verticale sau 
aproape verticale sunt destinate 
iarna avansaţilor. Începătorii sunt 
sfătuiţi să plătească un ghid. Co-
borârile sunt mai periculoase ca 
ascensiunile, chiar dacă la prima 
vedere par mai simple.

2. Echipament adecvat
• bocanci de iarnă (cu talpă rigi-
dă, de preferat marca Vibram, cu 
membrană interioară submilime-
trică Gore-Tex) + colţari • galoşare 
din cauciuc, pentru partea de jos a 
bocancului • spray impregnant de 
impermeabilizare • îmbrăcăminte 
de corp din bumbac • hanorac de 
vânt cu interior Polar-Wear şi ex-
terior Gore-Tex • căciulă, mănuşi 
aşijderea • pelerină de ploaie, fes, 
ochelari de soare, parazăpezi • ruc-
sac mic cu cadru (30-40 l, pentru 
ture de o zi) • cagulă • lanternă 
frontală • busolă, hartă • beţe de 
schi • învăţarea folosirii echipa-
mentelor •

Nota: echipamentul prezentat nu 
e pentru ascensiune şi escaladă.

3.  Informarea este mama  
prevederii

Sunt cabane libere şi cabane ocu-
pate. Sacul de dormit şi izoprenul 
sunt sfinte: ai ajuns din tură şi nu 
găseşti loc la cabană? Pui izopre-
nul pe jos (cu permisiunea cabani-
erului, evident), te bagi în sacul de 
dormit şi... somn uşor! Când pleci 
în drumeţie pe munte, iarna sau 
vara, dar în mod deosebit iarna, 
dai telefoane înainte la cabanele 
de pe traseu, să vezi dacă ai loc de 

Piatra Mare iarna
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cazare. Degeaba urci Canionul 7 
Scări de la Timişul de Sus, dacă 
ai ajuns la Cabana Piatra Mare şi 
descoperi că aceasta (noua căbă-
nuţă, construită în anul 2003, are 
numai 18 locuri de cazare) e com-
plet ocupată.

E de preferat ca, atunci când 
cumperi o hartă turistică monta-
nă, să fii convins că e bună. Cea 
mai simplă soluţie: când ajungi în 
staţiune treci pe la Salvamont, plă-
teşti taxa montană (aşa e civilizat) 
şi te informezi cum mai stă trea-
ba: cabana cutare e deschisă? Re-

fugiul cutare a fost stricat de vreo furtună? Au poate 
o potecă pe care o ştiai a devenit între timp povârniş 
abrupt? Sunt corecte semnele de traseu? S-au şters 
cumva, undeva? Salvamontiştii îţi apreciază seriozi-
tatea şi te ajută cu plăcere.

4. Trasee propuse
Bucegi: • Sinaia – Cota 1.400 – Cota 2.000 şi retur 

Exemplul simplu al inconştienţei e să cobori iarna, fără echipament specific, Hornurile 
Mălăieşti. Cu zăpada afânată, pe hornul din stânga poţi coborî. Dacă alunecă piciorul, 
e pericol. Iarna trecută, o cunoştinţă îndepărtată a încercat să coboare pe aici în circul 
glaciar superior al Mălăieştilor, să ajungă la cabană. L-au găsit primăvara, cu două 
rucsacuri pe el, unul pe faţă, altul pe spate. De ce ne referim iar la Bucegi? Simplu: 
Făgăraş, Piatra Craiului sau Retezat sunt pentru avansaţi. În „cetatea” Bucegilor 
există trasee uşoare, ca şi în jurul ei.

RESPECTĂ 
MUNTELE ȘI VEI 
FI RESPECTAT.

Fotografia este făcută din avion, de deasupra 
Bucegilor, ce se văd în plan apropiat. În dreapta, în 

plan îndepărtat, se vede Piatra Craiului, apoi în zare, 
spre stânga, Iezeru - Păpușa.



60

ÎN MI{CARE

Revista profesioni[tilor  
în transporturi
Fondat` în 2010

REDACTOR-ȘEF
Florin Budescu
 

REDAC}IA
Viorel Patrichi
Christian Dumitrescu
Vladimir Munteanu
Dumitru Lic`r
Sebastian Romanide
Anamaria Mazilu

Reproducerea articolelor ap`rute \n revista 
Mi[carea este permis` numai cu acordul 
scris al redac]iei.

MIȘC   REA

SECRETAR DE REDACȚIE
Tatiana Bernevec
 

FOTO
Mihail Cismaş

 
ART DIRECTOR
Cătălin Bratu

 
CORECTUR~
Ioana Marinescu 

EDI}IE INTERNET
Florin Pancu
www.revistamiscarea.ro 

SALES & OPERATIONS MANAGER
Dragoș Nae
 

TIPAR
SC TIR Investments SRL
 

TIRAJ
10.000 de exemplare

DIFUZARE
Press Point Distribution SA
 

EDITOR
SC TIR 2000 Filiala Bucure[ti SRL
 

ISSN
2068 – 794X

Contact
Str. Alexandru Constantinescu, nr. 12, Sector 1, Bucure[ti

Tel./Fax: 021.224.23.90
Mobil: 0734.578.743; 0757.216.733

E-mail: redactia@revistamiscarea.ro

INFOTURISM

• Sinaia – Stâna Regală şi retur • 
Buşteni – (telecabină) Cabana Ba-
bele – Cabana Peştera • Sinaia – 
Cota 1.400 – Cota 2.000 - Cabana 
Piatra Arsă (prima zi) • Cabana 
Piatra Arsă – Cabana Babele – 
Hotel Peştera – Cabana Padina (a 
doua zi) •

Munţii Baiului: • Clăbucet Plecare – Clăbucet Sosi-
re – Cabana Gârbova – Muchia Susaiului – Cioplea 
– Predeal • Clăbucet Plecare – Clăbucet Sosire – Ca-
bana Gârbova – (pe stânga vârfului Clăbucetul Tau-
rului) Plaiul lui Mihai - Azuga •

Predeal: • Predeal Sud – (pe DN 73) Pârâul Rece – 
Cabana Trei Brazi – Predeal Nord •

NU 
ÎNTOTDEAUNA 
CEL MAI SCUMP 
ECHIPAMENT E 
ȘI CEL MAI BUN.

AmFostAcolo.roMecanTurist.ro

În Canionul  
7 Scări



Transport cu viitor!

Bursă de transport Tracking Platformă de licitare

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

Sunteți deja Fan?

  

www.timocom.ro

Tracking



SEDIUL CENTRAL:

B-dul Mărăşti nr. 25, 
sector 1

T: (+40) 21 319 45 25
F: (+40) 21 319 48 07

Birou regional  
Iaşi

Str. Străpungerea  
Silvestru nr. 42

bl. CL 10, parter, cod 
700004

T: (+40) 232 22 24 69
F: (+40) 232 21 96 64

Birou regional  
Braşov

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

cod 500173
T: (+40) 268 47 24 00
F: (+40) 268 47 24 00

Birou regional  
Sibiu

Str. V. Alecsandri nr. 21A
cod 550372

T: (+40) 269 25 47 89 
F: (+40) 269 25 47 89

Birou regional  
Cluj-Napoca

Str. Donath nr. 2
cod 400290

T: (+40) 264 42 09 06
F: (+40) 264 42 09 06

Birou regional 
Timişoara

Str. Crişan nr. 36
cod 300367

T: (+40) 256 22 65 04
F: (+40) 256 22 67 75

Bucureşti, cod 011462

Sărbători cu voie bună, să conducem împreună!


