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editorial

directiva 96/53/Ce, combinată eventual cu Cartea albă a Transpor-
turilor, ar putea deveni un act normativ de consfinţire a unei schimbări 
majore a Transporturilor din UE în anii care vin. Şi nu în bine.

Pentru decenii, de pe vremea Comunităţii Cărbunelui şi Oţelului, 
transporturile rutiere au fost dezavantajate constant de reglementările 
statelor membre (ca şi de cele ale statelor aspirante sau nu din restul 
Europei). Pe de altă parte, calea ferată a fost constant stipendiată, în 
pofida pierderilor uriaşe generate, cu câteva excepţii.

Totuși, datorită reţelei de autostrăzi, transporturile rutiere au crescut, în 
general fără externalizări de costuri de la statele membre: pe speze proprii.

Pe o piaţă suprasaturată, cu o supratehnologie prestantă, în plină 
stagnare economică, cu tarife de transport presate de aceşti factori, 
orice impuls dat de autorităţi poate fi benefic sau dezastruos.

O cale de dezvoltare ar fi permiterea apariţiei aşa-numitelor „me-
gatrucks”: supercamioane cu cap tractor alungit, pentru ca tirul să 
devină, dintr-un paralelipiped în mişcare, un vehicul mai aerodinamic; la 
semiremorcă, s-ar adăuga o remorcă ataşată, pentru mărirea volumului 
de marfă livrată la un transport. Greutatea mărită a vehiculului ar fi dis-
tribuită pe mai multe osii. Profiturile superioare ale cărăuşilor pot duce 
la dezvoltarea sectorului.

Dar UE vrea acum să interzică aceste supercamioane, cu excepţia 
cazurilor când două state se înţeleg să edifice pentru vehiculele de 
acest gen culoare speciale de transport. Cine preia volumul de marfă 
pierdut astfel de transportatorii rutieri? – aceasta e marea întrebare. 
La cum arată operatorii de căi ferate azi, pentru a prelua acest volum 
potenţial de mărfuri, în ei ar trebui pompaţi alţi bani grei, pe lângă cei 
aruncaţi pe fereastră până acum.

Întrebarea ce se pune e: pomparea acestor sume imense de bani 
va duce la mărirea capacităţii de transport pe calea ferată sau nu? 
Pentru că, dacă răspunsul este nu, se prefigurează apariţia unei cereri 
nesatisfăcute pe piaţa Transporturilor, ce va duce la mărirea tarifelor 
de transport, apoi la o nevoie de produse neacoperită la consumatorul 
final, adică la scumpirea acestor produse. Ulterior, ar fi previzibilă scă-
derea consumului la consumatorul final, urmată de scăderea profiturilor 
celor ce realizează aceste produse ş.a.m.d..

Încă o criză. Provocată chiar de UE. De la nivel instituţional.

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.

Cum se pregăteşte subţierea 
forţată a transporturilor rutiere
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highlights

HOw bIG wILL bE THE bILL FOR COMARNIC - 
bRAŞOv MOTORwAy SECTOR?

The Government has revealed first details on Vinci – Strabag – Aktor 
Consortium contract for Comarnic – Braşov Motorway Sector. The 
costs will be less than half of the paid by the state money to conces-
sionary in the 26 years of contract. pg. 12

NATIONAL ROMANIAN ROADS: DANGER FOR 
driVers

Bad projected repairing works generates every year hundreds of acci-
dents on national roads. Tens or maybe hundreds of drivers are wounded 
on Romanian roads because of the wrong circulation signs on repaired 
ways, lack of winter maintenance and economies made by constructors 
on traffic safety. pg. 19

MERCUR INTERNAŢIONAL, A COMPANy THAT 
GrowtH iN tHe middle oF Crisis

Mercur Internaţional is a transport company from Caraş-Severin 
County. A county with tradition in international transports. Listen-
ing to general manager Dan Cârjaliu you understand how important 
hauliers flexibility is for the permanent adaptation to new continent 
hostile business environment. pg. 28

GRIGORE LEŞE AND THE ROMANIAN  
SELF-REDISCOvERING

I saw once again the artist Grigore Leşe at the end of December 2013 
at the Humanitas Bookstore, launching his last book „Now I know 
who I am”. It is something to affirm this! And if he knows who is, us, 
that listen his song with a sort of despair generated by loosing our 
spiritual identity, what about us? pg. 49

CRISTINA TILLING, ETF POLITICAL SECRETARy: 
tHe romaNiaN driVer, a Pro CaPables oF 
Hard work

„The Romanian driver is a pro capables of hard work. It is indeed a pity 
that he has to confront with the work conditions situations as follows: 
lack of parking places securized and equiped with price affordable servic-
es, burgler’s attacks between night, poor payment for their hourly salary.” pg. 34



4

1852 S-a născut la Haimanale, în Prahova, I.L. 
Caragiale, cel mai mare dramaturg al românilor.  

Admirat de unii, hulit de alții, a scris opt comedii și o dramă. 
La fel de valoroasă e proza. În articolele din ziarele vremii 
descoperim un militant sobru pentru drepturile românilor 
săraci. La fel ca Eminescu, era un admirator al lui Al. I. Cuza. 
A murit pe 9 iunie 1912, la Berlin.

1898 S-a născut la Ruginoasa, în Iași, Ghe. I. 
Brătianu, fiul lui Ionel I.C. Brătianu. Istoric și om 

politic, a fost ucis în bătaie de un gardian în pușcăria din 
Sighetu Marmației pe 27 aprilie 1953. I s-a cerut să afirme 
că Basarabia nu e pământ românesc și a refuzat. Lucrările lui 
fundamentale: „Recherches sur le commerce génois dans 
la Mer Noire au XIIIème siècle” (1929), „O enigmă și un mi-
racol istoric: poporul român” (1940), „Tradiția istorică despre 
întemeierea statelor românești” (1945), „Sfatul domnesc și 
adunarea stărilor în Principatele române” (postum), „Marea 
Neagră. De la origini până la cucerirea otomană” (postum).

1941 S-a născut la Calafat Ștefan Iordache, emi-
nent actor român de teatru și film. A interpretat 

magistral roluri mari, în „Titus Andronicus”, „Hamlet”, „Ri-
chard al III-lea”, „Barrymore”. Nu e mai prejos nici prestația 
sa din filmele „Cel mai iubit dintre pământeni” sau „Glissan-
do”. A murit pe 14 septembrie 2008.

1939 A murit Gheorghe Țițeica, matematician și 
profesor la Universitatea din București. A studiat 

rețelele din spațiul cu n dimenisuni, definite printr-o ecuație a 
lui Laplace. A creat unele capitole din geometria diferențială 
proiectivă și afină, unde a introdus noi clase de suprafețe, 
curbe și rețele, ce-i poartă numele.

1878 S-a născut André Citroën, pionier auto fran-
cez (mort în 1935). A rămas în istorie pentru 

marca de mașină ce-i poartă numele și introducerea roţilor 
cilindrice duble. Tatăl lui s-a sinucis când el avea șase ani. În 
Primul Război a fost responsabil cu producţia de armament. 
A fondat Citroën în 1919, devenind al patrulea mare produ-
cător de automobile din lume până în 1930.

1899 S-a născut la Dorohoi Theodor Ionescu, fizi-
cian și inventator român. Descoperiri remarca-

bile în fizica plasmei, a ionosferei și efectul Zeean. Membru 

al Academiei Române. În 1925 a inventat un microfon bazat 
pe curenţi termoionici și un modulator de lumină prin interfe-
renţă. În 1936 a obţinut un brevet de invenţie pentru imagini 
în relief la cinema și tv.

1959 S-a născut la Buzău Dan Puric, actor și re-
gizor român. A jucat teatru și film. Spectacolele 

sale - Toujours l’amour, Made in Romania, Costumele, Don 
Quijote - au fost reprezentate în mai multe țări. În film, a 
jucat rolul principal în co-producția româno-sârbă „Broken 
Youth”. Spectacolele sale de pantomimă au fost transmi-
se de BBC Belfast Royal College, 3SAT Frankfurt și RTL 
Luxemburg. Conferințele lui sunt o lecție de naționalism 
autentic.

1852 E înfiinţată Studebaker Brothers, companie 
de căruţe, precursorul fabricanţilor auto. Iniţial 

producea căruţe pentru fermieri, mineri și militari. Primele 
mașini cu gazolină Studebaker au fost lansate pe piaţă în 
august 1912. În 50 de ani, și-a făcut o faimă de invidiat prin 
calitate.

1898 S-a născut Enzo Ferrari, fabricant Italian 
de mașini de curse. Om de afaceri, fondatorul 

Scuderia Ferrari Grand Prix și fabricii Ferrari. I se spunea 
Comandorul. Crescut cu puţină educaţie, dar cu o puternică 
dorinţă de-a participa la curse, a lucrat pentru Alfa Romeo. 
Acolo a avut mai mult succes, pilotându-le mașinile. După 
al Doilea Război, a început să facă mașini cu numele său, 
fondând Ferrari S.p.A. în 1947.

1745 S-a născut la Como, în Italia, Alessandro 
Volta, fizician și inventator italian. A inventat pila 

voltaică și prima baterie electrică. Numele său a fost dat 
unităţii de măsură a tensiunii electrice, voltul. În 1778 a izolat 
metanul, principalul constituent al gazului natural.

1945 S-a născut Ioan Micu, inginer și inventator 
român. În 1991 a devenit doctor în medicină 

alternativă la Malaga, în Spania. În 1992, a brevetat bio-
punctura (acupunctura fără ace). În 1996 a lansat cartea 
„Biopunctura”, despre fundamentarea fizică și matematică a 
dezechilibrelor electrice din biologia umană. În 1996, a primit 
medalia de aur pentru motorul electric asincron (ce se referă 
la principiul de funcționare a OZN).

CaleNdar

Februarie - Făurar
Este a doua lună în Calendarul Gregorian și cea mai scurtă: 28 sau 29 de zile 
în anii bisecţi. Astronomic, începe cu Soarele în Capricorn și se termină cu 

Soarele în Vărsător. Numele vine din latină: Februaris, onis = purificare, cură-
ţire. Se referă la ritualul curăţirii, ce se făcea anual pe 15 februarie. Luna era 

închinată zeului subpământean Februs. Era numită de greci Anthesterion. La 
români, denumirea populară e Făurar, fiindcă făurește poduri de gheaţă.
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eVeNimeNt

Florin BudeSCu

Marea Britanie: Taxă pentru 
vehiculele mari de transport  
de bunuri de la 1 aprilie

flota de camioane mai uşor şi să-şi asigure refinan-
ţarea. În plus, dacă un transportator are o flotă de 
minimum 50 de vehicule ce face curse spre Marea 
Britanie, autorităţile britanice îi pot trimite acestuia 
toate detaliile legate de plata noii taxe. 

Va exista un mic număr de puncte de taxă pentru 
camioanele grele în unele terminale de ferry-boat şi 
unele staţii de alimentare cu carburanţi, unde se poate 
plăti cu bani gheaţă sau cu cardul. Operatorii vor pu-
tea începe înregistrarea in corpore pentru taxă de la 
3 martie 2014, dacă au cel puţin 50 de camioane grele 
care fac transport în Marea Britanie şi de la 17 martie 
2014, dacă societatea are sub 50 de camioane grele. 

Taxa poate fi plătită de şofer, companie sau agen-
tul acesteia. Orice transportator va putea verifica 
online dacă taxa e plătită pentru un anume camion. 
Dacă şoferul sau operatorul n-a plătit toată taxa pen-
tru un vehicul, recunoaşterea automată cu numărul 
de plăcuţă, prezenţa pe lista de la ferry-boat şi alte 
metode de control şi verificare, va informa sau alerta 
agenţiile de profil britanice când ajunge camionul 
în Insulă.   

Dacă reuşeşte 
să intre în marea 
britanie fără să 
plătească, şoferul 
va fi amendat cu 300 
de lire sterline, la 
marginea drumului. 
Dacă amenda nu e 
plătită, vehiculul va fi 
sechestrat.

Camioanele de peste 12 
tone vor trebui să plă-
tească în Marea Britanie, 

de la 1 aprilie, o taxă de utilizare 
a drumurilor, înainte să intre în 
ţară. Taxa aceasta este echivalen-
tul a 170 - 1.000 de lire sterline 
anual, în funcție de tipul vehicu-
lului, numărul de axe şi greutate.

Șoferii, operatorii de transport 
sau agenții lor de rezervare pot 
plăti zilnic sau în avans, săptămâ-
nal, lunar sau anual. Dacă un vehi-
cul greu e folosit pe drumurile din 
Marea Britanie mai mult de 100 de 
zile anual, plata anuală devine cea 
mai eficientă la cost. Mai multe 
informații despre aceste taxe vor 
apărea în curând. Cărăuşii vor ve-
dea exact cât de mare va fi taxa la 
fiecare vehicul.

Indiferent care e perioada de 
plată, taxa intră în vigoare la mie-
zul nopţii, la ora zero şi îşi încheie 
valabilitatea la ora 23, 59 de minu-
te şi 59 de secunde. Plata se poate 
face online, cu card de debit sau 
de credit. Cărăuşii pot folosi unele 
carduri de făcut plinul. Britanicii 
îi roagă pe transportatori să plă-
tească taxa odată cu acontarea 
biletelor de ferry-boat. Pentru a-şi 
face viaţa mai uşoară, cărăuşii pot 
să stabilească un cont anume, din 
care să plătească ritmic taxa.
Aceasta le permite să-şi gestioneze 

Daimler.sk
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C
omisia Europeană (CE) ar fi 
acceptat realocarea a 240 de 
milioane de euro de la POS 

Transport și POS Mediu la POR 
(Programul Operațional Regio-
nal), pentru școli, spitale și drumuri 
județene, după ce inițial Ministerul 
Fondurilor Europene (MFE) solici-
tase ca transferul să acopere 350 
de milioane de euro. Astfel, POS 
Transport, de la MT, gestionat de 
liberala Ramona Mănescu, pierde 

140 de milioane de euro. MFE voia 
să mute 250 de milioane de euro de 
la POS Transport la POR, gestionat 
de Autoritatea de Management de 
la Ministerul Dezvoltării Regionale, 
condus de social-democratul Liviu 
Dragnea. CE e reticentă față de 
transfer. Germanul Anton Schrag, 
de la Directoratul General pentru 
Politici Regionale (DG REGIO), a 
sugerat că MFE trebuie să regân-
dească realocările.

GENEROZITATE

Ramona mănescu îi cedează bani euRopeni lui liviu dRagnea

FAVORIZARE

cnadnR a făcut acte de caRitate

VIGILENȚĂ

scotociRe la cfR sa

INAUGURARE

blestemul 
lui matache 
măcelaRuU

n raport al Curţii de Conturi ara-
tă cum i-a favorizat CNADNR 
pe constructorii ce au câştigat 

contractele pentru tronsoanele de 
autostradă Cernavodă - Medgidia şi 
Medgidia - Constanţa, deşi au avut 
ofertele cele mai scumpe. Lucrările au 
fost finanţate dintr-un împrumut BEI. 
Contractul de construcţie a ultimelor 
două sectoare ale Autostrăzii Soa-
relui a fost parafat în ianuarie 2009, 

chiar dacă oferta FCC/Alpine a fost 
de 564 de milioane de lei (131 de mi-
lioane de euro), iar Mochlos/Danya a 
oferit 628 de milioane de lei (146 de 
milioane de euro), Colas a câştigat 
contractul cu oferta cea mai scum-
pă - 634 de milioane de lei (147 de 
milioane de euro). Atunci, CNADNR 
era condusă de interimarul Cristian 
Duică, fost director general-adjunct 
în ministeriatul Radu Berceanu.

A
GA CFR SA, companie de stat, 
sub autoritatea Ministerului 
Transporturilor (MT), a decis re-

vocarea membrilor Consiliului de Ad-
ministraţie (CA) pentru management 
defectuos. La închiderea ediţiei, ju-
decătorul bistriţean Ovidiu Puţura 
fusese numit preşedinte al Consiliu-
lui de Administraţie. Vechiul CA era 
format din Florian Raimund Kubinski 
(preşedinte, CFO Volksbank Româ-
nia), George Micu (membru, direc-
tor general CFR SA), Enache Jiru 
(membru, secretar de stat în Minis-
terul Finanţelor) şi Sebastian Tcaciuc 
(membru). AGA a numit un nou CA, 
din care fac parte Ovidiu Petrişor Ar-
topolescu (membru al Consiliului de 
Supraveghere Transelectrica), Ovidiu 
Puţura (secretar de stat în Ministerul 
Justiţiei), Victor Cionga (managing 

partner la AZ Capital Advisors), Florin 
Luca (consultant financiar) şi George 
Ciobănaşu (auditor financiar). Corpul 
de Control al ministerului a sesizat 
DNA şi Poliţia Transporturi Bucureşti, 
după un control la CFR SA, în urma 
căruia au fost constatate deficienţe 
economice, administrative sau or-
ganizatorice şi indicii de săvârşire a 
unor infracţiuni. Adică ar fi furat sau 
ar fi omis să înregistreze în eviden-
ţa electronică, în anii 2003 – 2004, 
peste 900 de vagoane. Deocamdată 
nu e clar cine plătește.

P
rimarul Sorin Oprescu a 
inaugurat după Bobotează 
primul segment din bule-

vardul Buzești – Berzei - Uranus. 
Șoferii au acum alternativă la Ca-
lea Victoriei: de la Piața Victoriei 
la Vasile Pârvan se ajunge în câ-
teva minute. Lucrarea a început 
în decembrie 2009 și a costat 
160 de milioane de lei, adică 35 
de milioane de euro. Oprescu a 
demolat mai multe monumen-
te istorice, printre care și Piața 
Matache. Nicușor Dan l-a dat în 
judecată. Tribunalul București 
a suspendat planurile de urba-
nism şi autorizațiile de construire. 
Oprescu a demolat Hala Matache 
în martie 2013, noaptea, când era 
cod portocaliu de ninsoare. Pri-
marul promite că o reconstruiește 
mai în spate. Instanța îl obligă să 
o ridice exact unde a fost.
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ASCENSIUNE

pRovocăRi maRca vW

D
upă vânzările record din 2013, 
Volkswagen se pregătește 
pentru sfidările pieței din 

2014, ulterior creşterii cererilor de 
camioane din China și din Ameri-
ca de Nord. „Chiar dacă situația 
din Europa pare să se stabilizeze, 
incertitudinea economică va conti-
nua și provocările cu care ne con-
fruntăm pe piețe vor rămâne practic 
neschimbate“, a spus pentru Reu-
ters Christian Klingler, director de 
vânzări la VW.  În decembrie 2013, 
vânzările de autoturisme, camione-
te si vehicule sport-utilitare din VW 
Gruppe au crescut cu 6,3%, până 
la 833.200 de mașini, comparativ 
cu 784.100 cu un an în urmă. În 
anul 2013, vânzările VW au cres-

cut cu aproape 5%, până la recor-
dul de 9,7 milioane de vehicule, de 
la mașini mici pentru oraș, până la 
camioane grele. VW a promis că va 
surclasa Toyota  și General Motors, 
devenind cel mai mare constructor 
din lume în 2018, cu cel puțin 10 
milioane de automobile. Încurajarea 
vine din China, unde VW a vândut 
în 2013 cu 16,2% mai mult ca în 
2012, adică 3,3 milioane de mașini, 
dar și din America de Nord, unde 
creșterea vânzărilor a fost de 5,6%, 
ajungând la 888.000 de mașini. 
Prin contrast, vânzările din Europa 
au scăzut în 2013 cu 0,5 % până la 
3,7 milioane de mașini, iar în Ame-
rica de Sud s-au redus cu 10,1%, 
ajungând la 908.000 de bucăți.

TrAns news

Sc
an

ia.
ro

I
ndicii IRU Road Transport 
atestă că 63 de țări din lume 
au început să-și refacă econo-

miile. Evident, în ritmuri diferite. E 
vorba despre țările BRIC (Brazi-
lia, Rusia, India și China) și cele 
din grupul TRACECA (Coridorul 
de Transport Europa – Caucaz 
- Asia - Armenia), unde trans-
portatorii duc mai multă marfă cu 
5,1%, respectiv 3,4%, comparativ 
cu operatorii din UE. După dubla 
recesiune ce a lovit UE în 2009 
și în 2012, creșterea economică 
revine treptat, cu 0,4% la finele 
anului 2013. Creșterea va con-
tinua și în 2014, iar volumele de 
mărfuri transportate din Occident 
vor crește cu doar 1.3%.

D
ouă companii din Ucrai-
na şi România, cu sprijinul 
unor investitori englezi şi 

ciprioţi, vor să stabilească o linie 
de transport peste Dunăre între 
Orlovka (Raionul Reni din Regi-
unea Odessa, sudul Basarabiei) 
şi Isaccea (judeţul Tulcea). Inter-
fax-Ucraina informează că rea-
lizarea e planificată să înceapă 
în primăvara lui 2014, în prezent 
fiind pregătite documentele ne-
cesare. Termenul de desfăşura-
re a lucrărilor e de un an. Ucraina 
vrea să investească circa cinci 
milioane de euro, iar România 20 
de milioane de euro. În România, 
pe lângă linia de transport cu 
bacul, se intenţionează crearea 
unei zone economice libere, cu 
infrastructură şi depozite. Capa-
citatea planificată de transport e 
de 170.000 de unităţi de trans-
port uşor şi de marfă anual. Pro-
iectul se discută încă din 1998.

MINUNE

iRu confiRmă 
RedResaRea 
economiei 
mondiale

COMANDĂ

 anglia vRea 1.500 de tiRuRi  
 de la scania

C
ompaniile de transport Eddie 
Stobart şi A.W. Jenkinson 
Forest Products din Marea 

Britanie au lansat o comandă re-
cord către Scania: 1.500 de ca-
mioane. E cea mai mare co mandă 
înregistrată de Scania vreodată 
din Marea Britanie, scrie Reuters. 

Camioanele sunt Euro 6, standard 
devenit obligatoriu la toate cami-
oanele noi din UE începând cu 31 
decembrie 2013. Scania, unde 
acționar majoritar e Volkswagen 
Gruppe, a  primit comenzi pentru 
59.405 tiruri în primele nouă luni 
ale anului 2013.

COOPERARE

feRibot ucRaina 
- România
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Grupaj realizat de Viorel Patrichi

TrAns news

REVIRIMENT

cResc vânzăRile și în Japonia

OPTIMISM

mai multe camioane canyon 

D
upă toate necazurile provocate 
de marele tsunami din 2011, 
Țara Soarelui Răsare și-a reve-

nit total în 2013. Vânzările de mașini 
au crescut în decembrie cu 18,7%, 
comparativ cu aceeași lună din 2012. 
În toată Japonia, s-au vândut în de-
cembrie 254.464 de mașini. Recor-
dul îl deține Toyota Motor Corp., 
inclusiv cu brandul Lexus: vânzările 
au crescut cu 11,9%. S-au vândut 

30.479 de camioane, ceea ce în-
seamnă o creștere de 11,8%. Urmea-
ză Honda Motor, cu 38,767 (+105,3); 
Nissan Motor, cu 31,420 (+1,0); 
Mazda Motor, cu 12,175 (+31,0); Fuji 
Heavy, cu 8,565 (-24,2); Suzuki Mo-
tor, cu 5,558 (+12,9); Mitsubishi Mo-
tors, cu 4,474 (+27,5). S-au importat 
doar 35.593 de mașini, cu o creștere 
de 10,2% față de decembrie 2012, 
precizează Reuters.

G
eneral Motors speră să atra-
gă mai mulți clienți de la rivali, 
prin reproiectarea mașinilor 

Canyon: vor fi mai mici decât camio-
netele Chevrolet Silverado. Canyon 
a fost lansat cu prilejul Salonului Auto 
de la Detroit, la începutul lunii ianu-
arie. În anul 2012, GM renunțase la 
mărcile Canyon și Colorado, fiindcă 
nu erau populare. Acum a revenit cu 

modele mai rafinate. Conform esti-
mărilor LMC Automotive, vânzările 
de camionete mari vor crește lent în 
perioada anilor 2013 - 2016, dar vor 
spori cu o treime vânzările de „pa-
puci”. Astfel, în anul 2016, vânzările 
de Canyon se vor dubla față de anul 
2012, depășind cifra de 21.800 de 
camioane, iar vânzările de Silverado 
vor crește cu 22%. GM nu a dez-

văluit prețul noului Canyon, dar cel 
mai scump model s-a vândut în anul 
2012 cu peste 32.000 de dolari. 

s
tar Transmission din Gru-
pul Daimler a inaugurat 
oficial unitatea de montaj 

de cutii de viteză cu dublu am-
breiaj pentru autoturismele Mer-
cedes-Benz, după o investiție 
de 40 de milioane de euro, cu 
150 de salariaţi. Construcția a 
fost finalizată în 10 luni. Acum 
șase luni, Daimler a inaugurat o 
unitate de producție de cutii de 
viteză în cinci trepte, iar acum a 
mai făcut o linie de producție. 
Germanii spun că beneficiarii 
apreciază calitatea produselor. 
Românii s-au specializat un an 
la centrul de dezvoltare Daimler 
din Unterturkheim, din Germa-
nia. „Nu sunt diferențe calitative 
între o cutie de viteză produsă 
în Germania și una produsă în 
România”, a spus Bernd Krot-
tmayer, administratorul Star 
Transmission.

PERFORMANȚĂ

meRcedes 
cu viteză 
aRdelenească

P
lenul Parlamentului European 
(PE), reunit la Strasbourg, a 
dezbătut regulamentul de im-

plementare şi operare a sistemelor 
europene de radionavigaţie prin sa-
telit. Programele Galileo şi EGNOS 
sunt un instrument al politicii indus-
triale şi se înscriu în Strategia Europa 
2020. Valoarea lor cumulată a fost 
estimată la 130 de miliarde de euro, 
pentru perioada anilor 2014 - 2034. 
Suma maximă alocată de UE pen-
tru aplicarea şi acoperirea riscurilor 
asociate e de 7.071,73 milioane de 
euro, la preţuri curente pentru perioa-

da dintre 1 ianuarie 2014 şi 31 de-
cembrie 2020. Silvia-Adriana Ţicău, 
vicepreşedintele Comisiei de Trans-
port şi Turism, membru in Comisia de 
Industrie, Cercetare şi Energie din 
Parlamentul European (PE), raportor 
pentru acest regulament din partea 
grupului S&D, a salutat acordul Par-
lament - Consiliu privind GNSS: „Un 
număr mare de sectoare economice, 
în special Transporturile, Telecomu-
nicaţiile, Agricultura si Energia, dar 
şi serviciile de urgenţă, poliţia, sis-
temele de gestionare a crizelor sau 
de gestionare a frontierelor, utilizea-
ză din ce în ce mai mult sistemele de 
radionavigaţie prin satelit. De aceea, 
e important ca UE să sprijine dezvol-
tarea de aplicaţii și servicii bazate pe 
GNSS”, a spus europarlamentarul.

RADIONAVIGAȚIE

diRiJaRea tRanspoRtuRiloR  
pRin satelit
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I
ntroducerea taxei de drum la ca-
mioanele cu masa totală maximă 
autorizată (mtma) de peste 12 t, 

pe drumurile din Rusia (3,5 ruble 

pe kilometrul parcurs), ce trebuia 
să intre în vigoare pe 1 noiembrie 
2014, ar putea fi amânată pentru 
un an. Inițiativa aparține companiei 

de drumuri Rosavtodor, deoarece 
operatorul autorizat cu asigurarea 
funcţionării sistemului nu se va în-
cadra în termen. Licitația pentru de-
semnarea companiei ce va furniza 
serviciile, amânată de câteva ori, 
a fost organizată abia în septem-
brie 2013. În noiembrie anul trecut, 
pentru licitație au fost selectate trei 
companii. Câștigătorul va fi desem-
nat abia în martie, iar semnarea 
contractului e preconizată pentru 
iunie. Compania autorizată pentru 
implementarea sistemului va avea 
la dispoziție doar cinci luni pentru 
a face o înțelegere cu instituțiile de 
credit pentru finanțare, elaborarea 
sistemului necesar, amenajarea 
punctelor de taxare și distribuirea 
a peste un milion de dispozitive de 
bord GPS-GLONASS. (Transler)

sti
ri.t

vr.
ro

soci - oRaș olimpic cu ciRculaţia mașiniloR filtRată

M
ăsuri de securitate fără pre-
cedent în istoria olimpică au 
intrat în vigoare la începutul 

anului în Rusia, cu o lună înainte de 
deschiderea Jocurilor Olimpice de 
iarnă de la Soci, dintre 7 şi 23 fe-
bruarie. Serviciul Federal de Securi-
tate (FSB) a pus oraşul în alertă. A re-
stricţionat accesul în staţiune, dar şi 
navigaţia pe mare, în cadrul măsurilor 
luate de Vladimir Putin pentru asigu-
rarea securităţii JO. Orașul balnear 
e interzis automobilelor nerezidenţi-
lor - una dintre măsurile din sistemul 

strict de securitate. „E ceva făcut à 
la russe. Restricţii importante de de-
plasare, măsuri de identificare hiper-
stricte, ce n-ar fi posibile într-un stat 
total democratic”, consideră Mathieu 
Guidere, profesor de islamologie la 
Universitatea din Toulouse. Aces-
ta susţine că toate măsurile nu vor 
putea opri acţiunile teroriste. Pentru 
prima oară a fost introdus un paşa-
port de suporter. Oricine doreşte să 
asiste la competiţii va trebui să se 
înregistreze pe un website, pentru a 
cumpăra bilete la competiţii şi a pu-

tea intra în arenele sportive. Rusia va 
supraveghea şi comunicaţiile, printr-
un sistem ce permite FSB să aibă ac-
ces la toate convorbirile telefonice şi 
la Internet. Existenţa sistemului a fost 
dezvăluită la finalul anului 2013 de 
doi ziarişti ruşi. Evenimentul, numit de 
unii „Jocurile lui Putin”, va fi boicotat 
de mai mulţi lideri europeni – preşe-
dinţii francez şi german, de exemplu, 
a căror absenţă la ceremonia de des-
chidere din 7 februarie e interpretată 
ca un semn de protest contra violării 
drepturilor omului. (România Liberă)

Rusia amână aplicaRea taxei  
de dRum la camioane
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Grupaj realizat de Tatiana Bernevec

D
e la 1 ianuarie 2014, în Re-
publica Belarus  a intrat în 
vigoare o nouă procedură 

de percepere a taxelor pentru 
circulația pe drumurile naționale. 
În conformitate cu noile regle-
mentări, responsabilitatea pentru 
achitarea taxei rutiere revine în 
totalitate utilizatorului rețelei de 
drumuri. Tarifele de taxare sunt 
de 20 de euro, pentru vehiculele 
comerciale cu o greutate totală 
admisibilă de până la 12 tone, și 
de 35 de euro, pentru vehiculele 
comerciale cu o greutate totală 
admisibilă mai mare de 12 tone. 
Taxa poate fi achitată la punctele 
de trecere a frontierei sau pe pri-
mii 60 de kilometri de drum de la 
intrarea în țară, la sucursala unei 
bănci sau la orice oficiu poștal. 
Pe formularul de plată a taxei e 

obligatoriu să fie indicat numă-
rul autorizației pentru transpor-
tul internațional de marfă. Dacă 
organele de control depistează 

neplata taxei, șoferii riscă să fie 
constrânși să achite de douăzeci 
de ori mai mult decât valoarea 
acesteia. (BAMAP)

a fost modificată pRoceduRa  
de peRcepeRe a taxeloR RutieRe în belaRus
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Care va fi factura 
autostrăzii 
Comarnic-Brașov?
Guvernul a dat primele detalii privind înțelegerea parafată cu consorţiul 
Vinci – Strabag – Aktor pentru realizarea tronsonului de autostradă Co-
marnic - Brașov. Costurile vor fi mai puțin de jumătate din suma plătită de 
stat concesionarului în cei 26 de ani de exploatare a autostrăzii.

Christian Dumitrescu

Realitatea.ro

infrastructură

Dacă vrei să-ți cumperi 
o casă prin credit ipote-
car acordat de bancheri 

și calculezi cât vei plăti în total 
pe parcursul perioadei de credi-
tare, cel mai probabil te vei lăsa 
păgubaș, speriat de sumele mari 
de plată. La un credit pentru 
achiziția unei locuințe de 180.000 
de euro, să spunem, acordat pe 
26 de ani, la o DAE de 5,4%, îm-

prumutatul va plăti însumat, pe toată perioada, 
310.000 de euro.

Suma i-ar face pe doritori să se gândească de 
două ori dacă vor creditul și casa. Jumătate proba-
bil vor renunța. Ce legătură e între achiziția unei 
case și construirea unei autostrăzi în concesiune? 
Similaritățile sunt mari. Și casa, și autostrada în 
concesiune se cumpără cu bani luați de la bancheri.

Aceștia, știm toți, nu sunt ieftini. Casa te scutește 
de plata chiriei. Autostrada de criticile electoratu-
lui, cum că Guvernul nu e capabil să o facă pe Va-
lea Prahovei. Acum, Guvernul e pe cale să ne ofere 
aceasta. Cu ce costuri?



An Easytrip company

transpass

 
Economisiti cheltuieli cu taxele de drum in Europa!

USOR, SIGUR SI BENEFIC IN INTREAGA EUROPA
Va rugam sa vizitati www.transpass.eu pentru informatii suplimentere

Avantajele dumneavoastra
Taxa autostrada Franta - discount pana la 13%
Ecotax Franta - discount de 10%
Taxa autostrada Spania - discount de pana la 50%
Taxa autostrada Italia - discount maxim anual
Taxa autostrada Marea Britanie - discount de 13,5%
Taxa autostrada Irlanda - un mijloc usor si rapid de plata
Taxa autostrada Republica Ceha - discount pana la 13%
Taxa autostrada Portugalia - discount pana la 25%
Taxa autostrada Scandinavia - discount pana la 20%

Maut DE, AT, CH, - un mijloc usor si rapid de plata
 PL, SK & SLO

Frejus / Mont-Blanc Tunnel - discount la pret fata de plata in numerar si rabat
   anual
Liefkenshoektunnel - discount la pret fata de plata in numerar
Eurovignete - pre - comanda

Trenuri ROLA - rezervari in contul dvs
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

Va sfatuim acum si beneficiati de multe avantaje!
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Elemente de preț

Unul dintre primele capitole de 
cheltuieli va fi întreținerea. Po-
trivit declarațiilor ministrului 
Infrastructurii, Dan Șova, statul 
va plăti constructorilor până la 
un miliard de euro pentru între-
ţinere, pe 26 de ani, cât durează 
contractul de concesiune, din ba-
nii de la taxarea şoferilor. Suma e 
separată de costul de construcţie 
şi proiectare.

„E foarte greu de apreciat în 
momentul ăsta, pentru că acel 
aşa-numit financial closing nu e 
finalizat (..). Ne va costa 52.000 
de euro pe lună, pe kilometru, 
înmulţiţi cu 60, vedeţi cât iese. 
Aceasta e o sumă plafon, aceas-
ta e suma maximă. Ca să ajungi  
să-ţi plătească cineva suma maxi-
mă, trebuie să o justifici, să arăţi 
lucrările pe care le-ai făcut, între-
ţinerea”,  spune demnitarul.

Întreținerea nu e totul. Mai 
sunt costurile cu construcţia 
propriu-zisă, evaluate la aproxi-
mativ 1,5 miliarde de euro. Apoi 
sunt alte costuri, cam 300 de mi-
lioane de euro, pentru proiectare, 
project management, consultanţi 
sau sisteme inteligente de trans-
port, realizarea întregului proiect 
urmând să coste în total 1,8 mili-
arde de euro, fără TVA.

Recapitulând: construirea, în-
tre ținerea, proiectarea, consul-
tanța, managementul traficului 
la un loc vor costa 2,8 miliarde de 
euro. Sunt însă aceste sume totul? 
Nu. Lipsesc costurile de capital: 

banii cuveniți bancherilor ce au împrumutat con-
sorţiul.

Transparența statului se oprește aici

Ca să desemnezi oferta consorțiului Vistrada Nord 
(Vinci – Strabag - Aktor), câștigător al licitației, în 
detrimentul celei a competitorilor italieni Impregilo 
– Salini, trebuie să ai criterii de comparație, printre 
care sunt costurile financiare din cele două oferte.

Declarația ministrului Dan Șova, cum că sunt 
greu de apreciat aceste costuri, deoarece nu a avut 
loc închiderea financiară a proiectului („financial 
closing” - vezi mai sus declarația sa), e puțin  cre-
dibilă. Mai degrabă, putem crede că s-a preferat ca 
cifrele privind povara financiară a concesiunii să nu 
fie date publicității, pentru a nu speria.

Calculele estimative făcute de noi și cifrele refe-
ritoare la două concesiuni similare din Slovacia nu 
sunt roz. Ţara a avut două proiecte de autostrăzi, D1 
şi R1, tot prin parteneriate public-private. Ultima 
autostradă, de 52 de kilometri, a fost construită de 
compania de concesiune Granvia, în care regăsim 
firma franceză Vinci.

Autostrada a fost deschisă în octombrie 2011. Po-
trivit website-ului constructorului Vinci, lucrările 
au valorat 900 de milioane de euro, adică 17 milioa-
ne de euro pe kilometru (faţă de 25 de milioane de 
euro pe kilometru în România, la noi relieful fiind 
mai abrupt).

În anul 2008, la începerea proiectului, un raport 
al Băncii Mondiale estima că slovacii vor avea de 
suportat, în cazul proiectului R1, costuri de capital Re

ali
tat

ea
.ro

Noiembrie 2011: Noua autostradă 
Kosovo - Albania este deschisă.  
Ei pot. Cum se vede, prin munte.

800 de 
milioane 
de euro - 
dobânzile estimate 
plătite de stat 26 de 
ani bancherilor ce 
au împrumutat banii 
pentru construcţie.

La
lzi

tBa
y

Dan Șova
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cifrate la 20 de miliarde de co-
roane, adică 660 de milioane de 
euro, reprezentând peste 70% din 
costurile construcţiei.

În cazul nostru, din cele 2,8 
miliarde de euro menționate, cel 
puțin 1,5 miliarde de euro, adică 
finanțarea construirii, se va face 
din împrumuturi bancare. Esti-
mativ, valoarea dobânzilor însu-
mate, plătite de-a lungul celor 26 
de ani,  poate ajunge la 800 de 
milioane de euro.

Raportarea costurilor de cons-
trucție și capital, respectiv 2,3 
miliarde de euro, la lungimea 
autostrăzii, de 60 de kilometri, 
arată că vom plăti în medie 38 de 
milioane de euro pe kilometru. 
Acest cost unitar pe kilometrul 
de autostradă este de patru - cinci 
ori mai mare decât cel prevăzut 
în standardele de cost elabora-
te acum trei ani de Ministerul 
Transporturilor.

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

Erau alternative?

Să luăm ipoteza construirii autostrăzii cu bani de la 
buget. Raportat la un termen de execuție de patru 
ani, autostrada, valorând 1,5 miliarde de euro, ar fi 
presupus alocații bugetare anuale de 400 de mili-
oane de euro.

Suma e aproape dublul încasărilor CNADNR din 
rovinietă sau o treime din toată finanțarea primită 
de CNADNR de la buget în anul 2013. Mai mult, 
dacă acești bani ar fi fost alocați de la buget, ei nu 
ar mai fi fost disponbili pentru cofinanțarea altor 
proiecte de autostrăzi. 

Posibilă finanțare a tronsonului Comarnic - 
Brașov din bani europeni? Ruta acceptată de UE, 
candidată la obținerea unei finanțări importante, 
nu e aceasta, ci Pitești - Sibiu. Concesiunea a rămas 
deci ultima speranță, o confirmare a fapului că cele 
mai mari dobânzi sunt plătite întotdeauna de cei 
săraci.

Țări ca Germania, Suedia, Norvegia și chiar An-
glia privesc cu scepticism aceste concesiuni, tocmai 
din cauza costurilor financiare mari. Spre deosebire 
de cel al României, în bugetele țărilor menționate 
autostrăzile încap mult mai bine.  

3,5 lei  
pe osie - 
tariful de parcurgere 
a celor 60 km dintre 
Comarnic și Centura 
Brașov.
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Un raport al Corpului 
de Control al minis-
trului Transporturilor 

(CC-MT), Ramona Mănescu, dat 
publicității recent, arată de ce, în 
acești ani în care în alte țări se 

construiește cale ferată de mare viteză, în Româ-
nia trenurile merg cu 40 km/h, iar statul e nevoit să 
ierte compania de datorii de sute de milioane de lei. 
Controlul din toamna anului trecut a avut ca obiect 
activitatea companiei în perioada ianuarie 2012 -  
octombrie 2013.

caLE fErată 

CFR SA a fost condusă după 
principiul „să furăm după funcție”
Ești director general? Ei bine, atunci semnezi contracte de sute de milioa-
ne de euro pe sub mână și faci plăți în avans de zeci de milioane de euro, 
în absența oricăror lucrări. Bașca sute de mii de euro anual ca drepturi 
salariale. Ești simplu șef de gară? Tai calea ferată și folosești șina în loc de 
oțel beton la casă. Cam acestea sunt principiile manageriale ce-au domi-
nat activitatea CFR SA în ultima perioadă.

Christian Dumitrescu
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avea obligația să demisioneze din CA. Nu a făcut-o, 
i-au mai venit 2.000 de euro net lunar.

Performanțe: 220 de milioane de lei 
plătiți degeaba

Altă gravă abatere, potrivit inspectorilor CC-MT, a 
avut loc la contractul de reparare a căii ferate Vințu 
de Jos - Simeria. Am scris anterior pe acest subiect. 
Refuzul semnării acestui contract de managementul 
Lucian Isar - Dimitris Sophocleous a dus  la destitu-
irea celor doi de Relu Fenechiu. Adus la cârma com-
paniei de acesta, Micu a semnat imediat contractul 
cu FCC – Alpine - Straco. Graba lui dă de bănuit, căci 
pe rolul instanțelor se afla un dosar referitor exact 
la această licitație. 

Firmele FCC – Alpine - Straco au încasat un avans 
de 15% din valoarea lucrării: 220 de milioane de lei. 
Ghinionul a făcut ca în toamna anului trecut Tri-
bunalul București să decidă rezilierea contractului, 
deoarece desemnarea celor trei firme a fost făcută 
cu nerespectarea prevederilor privind achizițiile pu-
blice și cu încălcarea deciziilor instituțiilor statului. 
Lucrările, finanțate din bani europeni, sunt la stadiu 
de zero la sută realizare. Inspectorii CC-MT cer ca 
suma să fie recuperată de la FCC – Alpine - Straco 
și, dacă nu se poate, atunci paguba să fie plătită de 
cei vinovați, printre care și conducerea CFR SA.

1.096 

de vagoane 
ale CFR SA, 
reprezentând 
40% din 
întregul parc al 
companiei de 
stat, sunt de 
negăsit.

220 de 
milioane 
de lei
au fost plătiți 
degeaba 
consorţiului 
FCC – Alpine - 
Straco pentru 
repararea liniei 
de cale ferată 
Vințu de Jos 
- Simeria, în 
condițiile în 
care acesta nu a 
făcut nimic.

RT
V



Directorii pe pierdere iau 
bonusuri

Pe lângă salariile lunare, care i-ar 
face invidioși inclusiv pe direc-
torii de firme private, managerii 
statului încasează și bonusuri de 
performanță. Dacă ies în câștig, 
își pot dubla salariile. Contractul 
de management al directorului 
general CFR SA, George Micu, 
includea  și o indemnizație de 
performanță egală cu echiva-
lentul a 12 remunerații lunare 
nete, desigur dacă indicatorii de 
performanță erau îndepliniți.

Potrivit deciziei AGA CFR SA 
din mai 2013, remunerația netă a 
directorului general e între 8.000 
și 9.500 de euro lunar. CFR SA 
nu era într-o situație financiară 
prea bună. Potrivit inspectorilor  
CC-MT, el a adăugat la capitolul 
de venituri al companiei și anula-
rea de penalități de 717 milioane 
de lei. 

Penalitățile erau cuvenite fur-
nizorilor de energie pentru pe-
rioada anilor 2006 - 2012, însă 
aceștia au renunțat la ele, con-
form prevederilor unei ordonanțe 
de urgență a Guvernului din 2012. 
Majorarea veniturilor CFR SA cu 
penalitățle anulate a făcut ca CFR 
SA să înregistreze pe hârtie 144 
de milioane de lei profit, în loc de 
483 de milioane de lei pierderi. 

Artificiul i-a permis lui Micu 
accesul la bonusurile dorite. Aces-
tea nu au fost plătite: inspectorii 
CC-MT au scos la iveală artificiul. 
Tot ilegal, George Micu a încasat 
și indemnizaţii de membru al 
Administrației CFR SA. Ilegal, de-
oarece legea interzice  unui mem-
bru executiv al CA să fie director 
general. Numit în funcție, Micu 

George Micu
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40% din vagoanele  
de cale ferată  
s-au evaporat

Vagoane predate fără procese 
verbale, altele expediate la dife-
rite firme, dar care nu au ajuns 
la destinație - sunt alte aspecte 
reclamate de inspectorii CC-MT. 
Mai precis, ei afirmă că, din tota-
lul de 2.529 de vagoane din parcul 
CFR, 1.096 sunt în evidența con-
tabilă, dar nu au fost identificate 
în teren”. 

E vorba fie despre vagoane pre-
luate de la fosta Societate de Ad-
ministrare a Activelor Feroviare 
(înființată de Miron Mitrea), ce au 
intrat în patrimoniul CFR SA fără 
acte, fie de altele declarate furate 
de conducerile CFR SA. Alte va-
goane au fost predate fără procese 
verbale la o firmă din Constanța 
sau au fost trimise la aceeași fir-
mă, dar n-au ajuns niciodată la 
destinație. 

În cazul dispariției a 100 de 
vagoane, lipsește orice explicație. 
Vagoanele pur și simplu au dis-
părut. Gândiți-vă că un astfel de 
vagon are câteva zeci de tone. 
Greutatea a 1.000 de vagoane se 
cifrează la câteva zeci de mii de 

Ministerul 
Transporturilor: 
„Au fost constatate 
o serie de nereguli 
grave în actul de 
management al 
CA, printre care: 
neîndeplinirea 
obligaţiei de 
supraveghere şi 
control a executivului 
companiei, ceea 
ce a permis 
perpetuarea unor 
acte prejudiciabile 
pentru companie, 
săvârşite de executiv 
şi constatate de 
organele de control”

Diacaf.com

My
Fre

Fo
rum

Relu Fenechiu

tone de oțel, iar prețul unei tone de fier vechi e de 
peste 200 de euro. Paguba se cifreză la câteva mi-
lioane de euro, dacă luăm în calcul prețul fierului 
vechi.

Şef de gară ce şi-a consolidat beciul 
casei cu şină de cale ferată

Ce faci dacă dorești să ridici o construcție, însă nu 
ai fier-betonul necesar? Dacă lucrezi la CFR SA și ai 
pe mână o secție de cale ferată, e simplu: pui mâna 
pe polizor și tai o bucată de șină, cât ai nevoie. Așa a 
procedat, conform inspectorilor CC-MT, Mitică Da-
niel Nicolae, fostul șef al Gării București-Băneasa.

Potrivit unei sesizări primite de Poliție și confir-
mate de procurori, fostul șef de gară a folosit șina de 
cale ferată pentru a consolida pereții beciului casei 
sale. Armarea betonului a făcut-o cu plasă din gar-
dul ce înconjura biroul de mișcare. Fostului șef de 
gară i s-a  întocmit dosar penal.

Cazul nu e izolat. Controlorii CC-MT pomenesc 
și alte cazuri în care componentele de cale ferată nu 
sunt furate de hoții de fier vechi, cum se vehiculea-
ză public, ci de angajați CFR SA. Raportul a dus la 
înlocuirea din funcție, luna trecută, a întregului CA 
CFR SA. Următorul consiliu are neoficial sarcina 
schimbării lui George Micu din funcţia de director 
general.   
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Lucrările de construcție sau reparație prost gândite provoacă anual pe 
drumurile naționale sute de accidente. 

Christian Dumitrescu

Drumurile naționale, 
pericol pentru șoferi

Zeci, dacă nu sute de 
șoferi sunt răniți anual 
pe șoselele din România 

din cauza lucrărilor de reparație a 
unor drumuri naționale prost sem-
nalizate, a lipsei întreținerii de iar-
nă şi a economiilor făcute de con-
structori la siguranța traficului.

 
Alveolele-trambulină

În 1996, România începea cu 
BERD modernizarea drumu-
rilor naționale pe principalele 

coridoare europene ce traversează ţara, prevăzu-
tă a se desfășura în mai multe etape. Una dintre 
condițiile BERD a fost realizarea de sensuri girato-
rii în intersecțiile șoselelor, ca și alveole în localități, 
pentru calmarea traficului. 

Ca de obicei, ajunse în România, ideile nobile 
eșuează. Alveolele, amplasate în comune unde ilu-
minatul public e un lux din cauza costurilor mari, 
cu indicatoare furate, distruse și neînlocuite, cu 
marcajele șterse, s-au dovedit a fi trambuline spre 
moarte. Zeci de accidente au avut loc în ultimul an, 
în special în vestul țării, unde alveolele sunt frec-
vente. 

Potrivit publicației bihorene Bihon.ro, mai mul-
te accidente au avut loc pe DN79 și DN17, în  

Dorin Sava, comisar 
şef  SPR Bihor:  „Am 
informat repetat 
administratorii DN 
79 despre pericolul 
reprezentat de aceste 
alveole. De această 
dată sesizarea a 
fost însoţită şi de 
o amendă pentru 
CNADNR”





20

siguranța circuLațiEi

ultimul an,  cel mai proaspăt fiind 
pe 9 decembrie 2013, soldat cu un 
deces. Sigur, sunt cazuri când ac-
cidentele au loc din cauza tenta-
tivei șoferilor de a ocoli în viteză 
sau pe contrasens alveolele. Acest 
fapt nu e însă o scuză. 

Alveolele au devenit subiect de 
interpelări parlamentare adresate 
conducerii CNADNR și obiectul 
unor amenzi aplicate CNADNR. 
„Am informat repetat adminis-
tratorii DN 79 despre pericolul 
reprezentat de alveole. De aceas-
tă dată, sesizarea a fost însoţită 
de o amendă pentru CNADNR”, 
a declarat pentru Bihon.ro comi-
sarul-şef Dorin Sava, şeful SPR 
Bihor, după accidentul mortal de 
pe 9 decembrie 2013. 

Website-urile de Internet sunt 
pline de povestiri similare. M.C., 
unul dintre pățiții unei astfel de 
întâmplări dintr-o localitate din 
vestul ţării, menţionează alt au-
tomobilist ghinionist. Acesta s-a 
lovit de alveolă înaintea celui care 
povesteşte, dar şi alţi doi şoferi 
s-au izbit de aceeaşi şicană, cât 
stătea la faţa locului, aşteptând o 
maşină care să-l tracteze. Astfel de 
accidente au determinat pățiții să 
acționeze CNADNR în instanță.

Giratoriile care taie 
cauciucurile

Cazuri mai puțin dramatice, dar 
care lovesc la buzunar în speci-
al șoferii profesioniști și firmele 

de transport, au fost întâlnite în unele giratorii 
de pe drumurile naționale. Anul trecut au apărut 
nemulțumiri ale șoferilor profesioniști privind gira-
toriile de pe sectorul de autostradă Timișoara - Lu-
goj. Acesta are deficienţe de proiectare şi execuţie: 
e prea îngust pentru camioane.

 „Să veniţi să vă uitaţi cu ochii dumneavoastră. În 
doar câteva luni e plin de lovituri, ba interiorul gi-
ratoriului, ba lateralul“, spune plastic responsabilul 
unei firme de transport rutier cu tiruri din Timiş. 
De la deschiderea tronsonului, presa a arătat că la 
Pasajul Remetea au avut loc mai multe accidente 
grave de circulaţie, în care au fost implicate atât 
TIR-uri, cât şi autoturisme. 

„Când intră camionul, se gâtuie. Roţile din spate 
ale remorcilor se urcă pe sus“, îşi continuă relata-
rea responsabilul firmei. El afirmă că giratoriul de 
la Remetea Mare nu e singurul cu probleme din  
România, existând şi altele „făcute după ureche“.

Un zid în mijlocul șoselei

„Zidul morții” - e numele dat de suceveni unei 
construcții inedite apărute fix în mijlocul unei 
șosele, la Şcheia. Un așa-zis picior de pod amplasat 
pe mijlocul drumului. De fapt, nu e un simplu pi-
cior de pod, ci un întreg zid de sprijin pentru podul 
respectiv. Șoferii trebuie să frâneze brusc, să facă 
apoi la dreapta, apoi la stânga, manevre aplicabile 
la circulația pe ambele sensuri, pentru a se încadra 
pe benzile de circulație ce trec de-o parte și de alta 
a zidului de sprijin. 

Ra
dio

Top

Ra
dio

Top

1 milion 
de euro 
ar trebui să 
primească, potrivit 
unei decizii 
judecătorești, tânăra 
G.G. din partea 
CNADNR, ca urmare 
a faptului că i s-a 
amputat o mână după 
ce un parapet al 
autostrăzii a străpuns 
portiera mașinii în 
care se găsea.

Rude plângând  
la Zidul Morții  
din Suceava

Miting de protest la Zidul 
Morții din Suceava
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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

Ceața face de-a dreptul invizibil 
zidul. În accidente au fost implicați 
inclusiv șoferi localnici, care știau 
de existența sa. Pentru a fi, chi-
purile, evitate accidentele, au fost 
amplasate mormane de nisip la 
baza zidului. Acestea, dimpotrivă, 
au ajuns să funcționeze ca o tram-
bulină, trimițând ma șinile direct 
în partea superioară a zidului.

Pereții sunt tapetați cu plăci comemorative ale celor 
uciși. Se puteau salva cele câteva vieți dispărute în 
accidentele de la zidul morții? Da, dacă în loc de zid 
proiectantul prevedea un pod pe piloni. Da, dacă 
CNADNR n-ar fi ajuns la concluzia că e mai ieftin 
să construiești un taluz de sprijin, decât un pod pe 
piloni.

Acestea sunt doar trei cazuri în care, poate, in-
teresele meschine ale constructorilor, indolența, 
protejarea lor de statul beneficiar creează drame. 
Cazurile sunt mult mai numeroase. Am mai pu-
tea vorbi despre balize neiluminate din oțel lua-
te în roți de șoferi (legea obligă ca balizele să fie 
iluminate și să nu fie făcute din materiale dure). 
Parapeți de autostradă desprinși, ce funcționează 
ca niște țepușe pentru mașinile proiectate în late-
ral în accidentele de circulație. 

Recent, într-un astfel de caz o instanță de jude-
cată a acordat unei tinere rămase fără o mână, în 
urma unui astfel de incident, daune de un milion de 
euro, care să fie plătite de CNADNR. Șoselele Româ-
niei sunt într-adevăr proaste. Ar putea fi însă ceva 
mai bune dacă ar fi măcar semnalizate, proiectate 
și întreținute corespunzător.   

Bih
on

.ro
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Turcia reTrage măsurile 
drasTice de la fronTieră
Ministerul Transporturilor (MT) infor-
mează că s-a ajuns la o înţelegere cu 
autoritățile turce, care au decis să re-
vizuiască măsurile drastice introduse 
la frontieră. În urma numeroaselor 
întâlniri și intervenții ale oficialilor ro-
mâni către autoritățile turce, oficialii 
din Turcia au transmis MT că, dacă 
transportatorii români nu au docu-
mente valabile de intrare, șoferii de 
TIR nu vor fi amendați imediat. Ei pot 
să aştepte transmiterea documen-
telor sau scurgerea perioadei mini-
me de timp stabilită de partea turcă 
pentru accesul autorizațiilor CEMT 
pe teritoriul lor. Partea turcă men-
ţionează că doreşte să participe în 
acest an la lucrările Comisiei mixte 
rutiere, ce se va organiza în România. 
Partea română doreşte să invite la lu-
crările Comisiei uniunile şi asociaţiile 
profesionale, ca şi reprezentanţi ai 
societăţii civile, ce pot sprijini demer-
surile reprezentanţilor MT în negoci-

eri. După ce Turcia a introdus o serie 
de condiţii restrictive privind accesul 
operatorilor de transport români, MT 
a luat măsura introducerii, pe bază 
de reciprocitate, de pe 22.11.2013, 
în procedura de control a traficului 
transportatorilor turci pe teritoriul 
României, a aceloraşi cerinţe ca şi 
cele impuse cărăuşilor români de 
către turci. Consecvent politicii de 
transparenţă, MT a explicat repre-
zentanţilor Turciei că barierele intro-
duse de partea turcă se răsfrângeau 
negativ asupra comerţului bilateral, 

iar decizia a fost consecinţa directă 
şi perfect justificată a măsurilor intro-
duse de partea turcă. În condiţiile în 
care au fost unele temeri ale uniunilor 
și asociațiilor profesionale, privitoare 
la repartizarea în timp util a autoriza-
ţiilor CEMT, MT precizează că a ela-
borat Ordinul de repartizare a autori-
zaţiilor. După respectarea etapelor şi 
termenelor impuse în Ordinul menţi-
onat, de pe 24.12.2013, autorizaţiile 
CEMT au fost pregătite pentru a fi 
repartizate operatorilor de transport 
interesaţi. Până în acest moment, îm-
preună cu CNMSI, au fost repartizate 
1.000 de autorizaţii CEMT, din totalul 
celor 1.702 pe care le-a primit Ro-
mânia pentru anul 2014. Anul acesta 
transportatorii români au la dipoziție, 
în plus faţă de anul 2013, aproximativ 
700 de autorizaţii CEMT, ce permit 
realizarea suplimentară a minimum 
8.000 de transporturi internaţionale 
TIR în şi dinspre Turcia.
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A şasea ediție Scania Driver Competition, în parteneriat cu IRU, e deschisă 
înscrierii tinerilor șoferi de camion. Anul acesta sunt așteptați peste 70.000 de 

camionagii din 40 de țări, făcând astfel din competiție unul din cele mai im-
portante concursuri de gen de pe glob. Rundele naționale și competiția finală 
vor include teste teoretice privind reglementările de siguranță rutieră și teste 

practice de inspecție a vehiculelor, de conducere cu economie de carburant și 
manevrare în condiții de siguranță. Câștigătorul va primi un camion nou Scania 

R-series de 100.000 de euro.

scania driver 
compeTiTion 2014

noi resTricții penTru camioane 
pe auTosTrăzile din ausTria
De la începutul anului 2014, în Aus-
tria a intrat în vigoare o restricție la 
vehiculele grele. Camioanelor cu 
mtma peste 7,5 t le e interzis să uti-
lizeze ultima bandă din stânga pe 
autostrăzile cu trei sau patru benzi. 
Decizia a fost luată de guvern la 
propunerea ministerului austriac 
al Transporturilor. Motivul constă 
în asigurarea și creșterea gradului 
de siguranță a circulației. Potrivit 
experților, mașinile de mare tonaj 
sunt 11% din traficul pe autostrăzile 
din Austria, dar 22% dintre acestea 
sunt implicate în accidente rutiere, în 
care sunt afectați și alți participanți 
la trafic. Experții susțin că o cauză ar 
fi diferența mare de viteză a vehicu-
lelor grele și ușoare, astfel încât ma-
nevrele de depășire ale camioanelor 
devin un obstacol pentru alte mașini. 
Manevrele lente ale camioanelor pe 
timp de iarnă provoacă blocaje în 
trafic sau accidente rutiere. Experții 

în siguranța rutieră speră că noua 
măsură va asigura nu doar creșterea 
siguranței circulației, dar și capacita-

tea de trafic a autostrăzilor cu trei sau 
patru benzi, în raport cu fluxul total de 
vehicule.

Rubrică realizată de Florin Pancu
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Carta Albă 2011 a politicii din Transporturi în UE stabilește liniile directoare 
pentru următoarea perioadă și influențează, prin prevederile sale, direcția și 
limitele de acțiune a instituțiilor comunitare. Directiva maselor și dimensiunilor 
vine, din acest punct de vedere, la un moment de răscruce. Propunerea 
Comisiei Europene a fost primită cu importanța pe care o dictează obiectivele 
din Carta Albă. Lucrul cel mai important e că industria producătoare de 
tehnică pentru transporturile rutiere e în pericol: limitarea inovării, cu efect 
direct asupra capacității sale de a ține pasul cu eficientizarea globală.

Problema de fond

Transportul prin celelal-
te mijloace de transport 
poate deveni tot mai efi-

cient, chiar dacă uneori mai efici-
ent înseamnă capacități mai mari. 
Pentru a se menține la nivelul de 
eficiență al pieței, transportul ru-
tier a început să beneficieze de un 
concept nou: Sistemul Modular 
European sau EMS: camioanele 
cu semiremorcă pot avea atașată 
o remorcă suplimentară. Destul 

Vladimir munteanu

de multe țări vestice au adoptat conceptul pe plan 
național și funcționează eficient. Transportatorii 
sunt limitați în folosirea configurației EMS prezen-
tate de granițele naționale, pe care directivele eu-
ropene nu permit să le traverseze, dacă lungimea 
ansamblului depășește 18,75 m.

Implicațiile discuțiilor și dezbaterilor sunt multi-
ple. Revizia Directivei masei și dimensiunilor are ca 
obiective: îmbunătățirea performanțelor aerodinami-
ce ale vehiculelor grele de marfă și autocarelor, pentru 
a economisi energie și a reduce emisiile; redesenarea 
capului tractor, pentru a îmbunătăți siguranța; spri-
jinirea intermodalității; îmbunătățirea aplicării legii, 
pentru a reduce supraîncărcarea; clarificarea proble-
mei creșterii lungimii ansamblurilor de vehicule.

Tensiuni în mase  
și dimensiuni

SPECIALITĂŢI

AeroTrux
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Performanțele 
aerodinamice

Pentru creșterea performanțelor 
aerodinamice ale vehiculelor, 
e necesară redesenarea formei 
elementelor componente, pentru 
un ansamblu eficient. În acest 
moment, un camion modern e, 
practic, o cărămidă în mișcare. 
Capul tractor trebuie să capete o 
formă mai ascuțită, pentru a tăia 
mai eficient aerul. O formă mai 
ascuțită poate duce la o creștere 
în lungime ce nu ar trebui să 
afecteze capacitatea de încărca-
re. Varianta susținută de IRU are 
în vedere respectarea limitelor 
actuale stabilite de directive, cu 
o derogare de lungime doar la 
atașarea unor flapsuri posterioare 
la semiremorci sau remorci. Aces-
tea pot realiza o curgere mai lină 
a curentului de aer, dar au nevoie 
de un spațiu, ce nu trebuie luat 
din compartimentul de marfă.

aplicarea  
mai eficientă a legii

Statele membre trebuie stimula-
te să facă controale direcționate, 
pentru a preveni opririle excesi-
ve nenecesare. Pentru aceasta, 
trebuie folosite sisteme de cân-
tărire din mers sau/și la bordul 
vehiculelor, capabile să comunice 
cu echipele de control. Cazurile în 
care limitele sunt depășite cu mai 
mult de 20% trebuie să conducă 
la pierderea reputației profesio-
nale. Se discută de multă vreme 
despre responsabilitatea comună 
a transportatorului și expeditoru-
lui. A venit vremea ca prevederile 
legislative să o impună.

Alte aspecte

Transportul intermodal trebuie să beneficieze de 
modificările care să permită transportul contai-
nerelor de 45 cu subansamblurile clasice, adică o 
creștere cu 15 cm a lungimii. În aceste containere, 
trebuie permisă o încărcare de 44 t. Autocarele de 
cursă lungă trebuie să beneficieze de o creștere a 
greutății cu o tonă. Camioanele electrice sau hibri-
de trebuie să aibă limita crescută cu 1 t, necesară 
pentru suportarea greutății adiționale a bateriilor.

cifre

Formele aerodinamice pot reduce consumul de 
combustibil cu până la 10%, ceea ce s-ar traduce 
printr-o economie anuală de 5.000 de euro pentru 
un camion de cursă lungă. Pot fi evitate emisiile de 
CO2 și cele de gaze nocive. Costul flapsurilor poste-
rioare e estimat la 3.000 de euro, ceea ce înseamnă 
că sunt amortizate în mai puțin de un an. Viețile a 
300 - 500 de participanți la trafic vulnerabili pot 
fi salvate anual, prin redesenarea cabinei capului 
tractor. Această reducere înseamnă 10% din acci-
dentele rutiere cu decese cauzate de camioane.

Anual, sunt oprite inutil 75.000 de camioane, ceea 
ce duce la 140.000 de ore-om de muncă prestate inu-
til de autorități și la nenumărate procese industriale 
întârziate nejustificat. Prin metode interactive de con-
trol, aceste neajunsuri pot fi eliminate. Transportato-
rii și interesele industriei sunt prinse între numeroase 
propuneri și amendamente, unele justificate, altele 
exagerate. Interesul general presupune un echilibru 
decent al intereselor, iar organizațiile transportatori-
lor au militat tocmai pentru aceasta.   

SPECIALITĂŢI

Securitatea rutieră 
Producătorii au nevoie de limite de inovare, pentru a asigura: 
vizibilitatea șoferilor; redesenarea zonelor anterioare de 
impact, pentru protecție sporită la coliziunea cu pietoni 
sau bicicliști; o zonă de deformare la impact frontal, pentru 
atenuarea șocurilor de coliziune; airbaguri pentru șofer.

Ae
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Anul 2014 poate fi considerat un moment de referință în evoluția trans
porturilor rutiere. Modificările legislative pot limita procesul inovativ în 
configurațiile tehnice ale mijloacelor de transport. În toate modurile de 
transport au loc schimbări pentru eficientizare. Procesul trebuie să decurgă 
normal și în transportul rutier. O privire de ansamblu în istoria procesului 
evoluției semiremorcii poate fi un manifest pentru continuarea lui.

Începuturile

Semiremorca nu a apă-
rut direct în forma sa 
clasică, ci s-a manifes-

tat iniţial într-o formă deghizată. 
Apariţia automobilului a adus ne-
cesitatea dealerilor. Odată cu ei, a 
apărut nevoia de a livra automo-
bile la clienţi. Alexander Winton, 

Sin
gin

gW
he

els

Vladimir munteanu

unul dintre ei, a inventat o metodă de a livra auto-
mobilele eficient şi cu kilometrajul la zero. Automo-
bilului ce trebuia livrat îi era suspendată printr-un 
dispozitiv puntea din faţă, în spatele automobilului 
tractor.

August Charles Fruehauf (1868 - 1930) e creditat 
cu mai multe merite pentru promovarea concep-
tului de semiremorcă. Fost fierar şi constructor de 
căruţe, a dezvoltat prima afacere de profil în jurul 
conceptului la a cărui definire a contribuit decisiv. 
Un client i-a cerut prin anul 1914 lui Fruehauf să-i 

Inovarea  
cere continuitate
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construiască un dispozitiv pentru 
a-şi transporta barca.

Aşa că a construit o semiremor-
că, ce putea fi ataşată la spatele 
omniprezentului Ford Model T. 
Inovaţia s-a bucurat de o apreci-
ere aşa de mare, că Fruehauf s-a 
apucat să o aplice şi altor cerin-
ţe de transport de marfă, ca de 
exemplu transportul de cherestea 
la construcţia bărcii cu care înce-
puse totul. Şi-a denumit produsul 
„semi-trailer” sau semiremorcă 
şi si-a transformat afacerea, de-
dicând-o în întregime fabricării 
acesteia şi derivatelor.

cuplarea

Primele semiremorci erau cuplate 
şi decuplate manual. Era necesa-
ră prezenţa a trei persoane. John 
C. Endebrock a experimentat cu 
semiremorci, în aceeaşi perioadă 
cu Fruehauf, dar şi-a promovat 
conceptul pe piață doar prin anul 
1915. Endebrock a creat un meca-
nism de cuplare, prin manevrarea 
camionului spre semiremorcă, si-
milar cu cele de astăzi.

La forma finală a dispozitivului 
de cuplare a contribuit şi Charles 
Martin, un constructor de cami-
oane care a început să adapteze 
remorci de căruţe pentru a fi trac-
tate motorizat. Pentru a funcţiona 
eficient, primele capete-tractor fo-
losite pentru aceste remorci modi-
ficate au avut nevoie de o legătură 
care să permită o oarecare liber-
tate de mişcare pe drumurile ac-
cidentate ale vremii.

Câteva cifre

Aproximativ 700 de camioane 
erau folosite în America în 1904. 
Numărul acestora a crescut la 
25.000 prin 1925 şi la 416.500 
până în 1924, conform TruckInfo.
net. Au fost necesare însă multe 
îmbunătăţiri. S-a trecut de la ca-

mioane cu roţi din cauciuc brut la unele cu anvelope 
şi de la frâne mecanice la unele mai performante. 
Transportul cu semiremorci se făcea iniţial doar pe 
distanţe scurte. Doar dezvoltarea drumurilor a făcut 
posibil transportul rutier pe distanţe mai mari şi 
concurarea căilor ferate.

Încercări ce continuă și astăzi

Transportatorii români își amintesc cu mai puțină 
plăcere de urcarea camioanelor pe trenuri în Unga-
ria și Austria. Privind înapoi, putem vedea că acest 
proces a funcționat cu opinteli de la început. Prin 
1926, s-a încercat urcarea camioanelor şi semiremor-
cilor pe calea ferată, ce a continuat peste 25 de ani. 
Urcarea semiremorcii pe vapoare  a fost încercată 
doar spre sfârşitul perioadei, doar pe rute regionale, 
cu rezultate la fel de modeste.

Malcolm McLean, transportator, lucra prin anii 
50 la dezvoltarea unor containere intermodale, după 
ce încercase iniţial să transfere intermodal semire-
morcile cu totul. Dezvoltarea postbelică explozivă 
şi nevoia crescândă de transport de mărfuri pe dis-
tanţe mari a condamnat definitiv demersul său. La 
încărcarea pe vapoare sau pe tren, sistemul de rula-
re masiv ocupa un spaţiu care se trecea la capitolul 
pierderi. Aceasta a fost șansa pentru apariția contai-
nerelor moderne.

Diversificarea şi perfecţionarea

Semiremorcile au fost adaptate în timp unor sarcini 
tot mai diverse. Acoperirea lor cu prelată, panouri ri-
gide sau combinaţii ale lor e doar una dintre multele 
adaptări la sarcina precisă pentru care au fost cre-
ate. Manufacturarea şi distribuţia îngheţatei a fost 
procesul surprinzător care a impulsionat construc-
ţia primei remorci frigorifice. În compartimentele 
izolate erau turnate gheaţă şi sare pentru păstrarea 
îngheţatei până la destinaţie. Tot Fruehauf a fost 
printre primii care a pus compartimentele frigorifice 
pe semiremorci, la fel cu instalarea primelor cisterne 
pe structuri de semiremorcă.

Conceptul de semiremorcă s-a impus prin va-
loarea inovativă a lui și nu pe vreo soluție tehnică 
genială. Procesul evolutiv care a dus la diversitatea 
soluțiilor de astăzi trebuie să continue, iar exigențele 
perioadei actuale sunt legate de aglomerare, ecolo-
gie și eficiență. Soluțiile industriei producătoare pot 
face față tuturor provocărilor. Transportatorii mai 
au nevoie doar de voința politicienilor, de a accepta 
provocările pe care evoluția le lansează.    
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mercur internaţional 
– o companie care  
a crescut în plină criză 

Viorel Patrichi

PROfIL dE fIRmĂ

Mercur Internaţional e o companie de transport din CarașSeverin. Un județ 
cu tradiție în transporturi internaționale. Ascultândul pe directorul general 
Dan Cârjaliu, înțelegi cât de importantă e flexibilitatea în Transporturi pentru 
adaptarea permanentă la mediul ostil din economia mai nouă a continentului. 
Dacă transportatorii noștri nu se vor adapta la aceste condiții, vor veni turcii 
sau polonezii să ne transporte cartofii, grâul și... buștenii.
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Mercur Internațional 
și-a început activitatea 
în anul 2001. „Aveam 

trei camioane la start. Acum am 
ajuns la 40. Toate realizate după 
anul 2008, adică în plină criză”, 
povestește Dan Cârjaliu. Într-o 
perioadă în care mulți trans-
portatori au stagnat sau pur și 
simplu au dispărut. Secretul e să 
te comporți ca tot pățitul: „Am 
reușit să ne adaptăm la ce a venit 
peste noi. În 2007, când s-a des-
chis piața UE, am fost ponderați 
și am zis să așteptăm un an - doi 
și să vedem ce se întâmplă. A fost 
o idee bună, fiindcă nu știam că 
la sfârșitul anului 2008 se va 
declanșa criza. Camioanele pe 
care le-am cumpărat în anii 2006 
- 2007 au fost suficiente și ne-au 
permis ca în 2008 - 2009 să abor-
dăm criza ponderat”.

El pune un accent atât de categoric pe ideea de 
adaptare, încât te gândești dacă nu se subminează 
așa însăși ideea de afacere - o activitate prin care 
omul ajunge la un profit cert: „Pentru transporta-
torii de azi, adaptarea e mai importantă decât pro-
fitul”.

Autoritățile nu au nici o viziune

Contrar cutumei populare românești, Dan Cârjaliu 
a pus toate ouăle-ntr-un cuibar: „Cred că soluția cea 
mai bună pentru noi a fost o piață mică. Am trimis 
toate camioanele într-un singur loc, într-o singură 
țară, pe un singur traseu. Nu ne-am dezvoltat în 
toată Europa. Asta a fost soluția noastră de succes. 
În timp, am cunoscut tot ce înseamnă logistică și 
clienți pe o singură țară. Trimițând toate camioa-
nele acolo, poți să ajuți un camion cu altul, fiindcă 
apar probleme de încărcare, întârzieri la transport, 
se pot schimba autotractoarele, e posibil să n-ai 
probleme cu clienții și să-ți optimizezi costurile. 
Trebuie să ne adaptăm ponderat la ce se întâmplă, 
fiindcă nu există bugete pentru anul 2014, nu există 
o viziune foarte clară din partea autorităților. Piața 
europeană va crește în 2014. Piața din România 
a fost foarte bună la sfârșitul anului. Am avut un 
export peste așteptările noastre”. Putem deduce că 
guvernanții n-au nici cea mai vagă idee referitoare 
la acest domeniu vital pentru economia națională. 
Să vină banii din taxe și impozite! Altceva nici nu-i 
interesează, nici nu pricep.

Un șofer trebuie să facă  
15.000 de kilometri

Dan Cârjaliu înțelege perfect că nu putem crește 
excesiv tarifele, dar... ne mai putem cârpi. „Nu mai  
venim din Europa cu 20 - 21 de tone, venim cu 25 de 
tone. Adică trebuie să acoperim spațiul rămas liber 
în camion,” spune omul de afaceri.

Transportă în Marea Britanie și Irlanda marfă 
diversă, generală. Are numai camioane cu prelată, 
normale și mega. Nu are frigorifice. Duce tot ce pro-
duce România: de la canapele, lemn, semifabricate 
de lemn, fiare. „În ultima perioadă, s-au cerut pro-
duse din România. Noi simțim. 

Mercur 
Internațional s-a 
dezvoltat într-un 
singur stat.
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14.000 - 15.000  km cu un șofer”.
Afaceristul consideră că singura modalitate ca 

o companie de transport să aibă profit e să ocupe 
integral capacitatea de transport a camionului: „Nu 
putem umbla la tarife, riscăm să pierdem clienţi. 
Putem umbla la încărcarea camionului. Dacă n-am 
asta, n-am reuşi nici să plătim leasingul”.

Cârjaliu explică această procedură: la 20 - 21 de 
tone de marfă, rămân cam 1,5 - 2 m cubi liberi: 22 de 
paleți, ce se distribuie așa încât să nu se depășească 
greutatea pe ax: „Te obligă profesia să mai cauți 
marfă, altfel mori”. Din Anglia până în România, 
mașina parcurge peste 2.000 km. Pe traseu, se poa-
te căuta marfă din Franța, Belgia, Germania, Aus-
tria până acasă. Fără să întârzie tranzitul. 

Cum pot scade cheltuielile?

Dan Cârjaliu oferă sfaturi de bun simț: „Să ai 
întreținere proprie. Să nu te duci la service după 
ce ies camioanele din garanție. Poți să-ți faci un 
depozit, să grupezi cinci - şase transporturi. Să nu 
mergi cu același camion și la București, și la Baia 
Mare, peste tot. Șoferul trebuie urmărit, să nu fure 
motorină. Motorina e aur azi, reprezintă 40% - 50% 
din cost. Toate mașinile au GPS. Le-am pus sonde 
în rezervoare și probleme tot apar. Am stabilit pla-
fon maxim de consum. Dacă nu funcționează GPS, 
șoferul n-are voie să depășească ultimul barem 
stabilit. Un consum gol maxim, la care se adaugă 
0,5% peste consumul gol, pe care nu are voie să-l 
depășească. Nu se poate eradica furtul. Nu exis-
tă un consum fix de motorină. Trebuie să cedezi 
șoferului 1%”.

Transportatorul consumă cam 100.000 l/lună în 
România şi încă 100.000 în afară, de 400-500.000 
de lei lunar. „Dacă prețul scade cu 10 bani, la 
500.000 e mult. Dacă crește cu 7% din cauza acci-
zei, vom fi foarte nefericiți”. 

A cumpărat camioane de la ofertă. Camioane noi, 
dar ce a prins: Mercedes, Scania și Daf. Nu a luat 
Euro 6 și nici nu va cumpăra până nu se așază lu-
crurile, fiindcă nici producătorii nu știu ce au de fă-
cut. Prețul la Euro 6 este cu 8.000 - 10.000 de euro 
mai mare. „Nu avem nici un avantaj dacă luăm. Tre-
buie să protejăm afacerea, nu mediul. Nu avem nici 
o reducere. Am luat Euro 5”.    

Exportul României, după opi-
nia noastră, a crescut cu 15% - 
20% în ultimele cinci - șase luni 
din anul 2013. Aceasta înseamnă 
că tariful la transport a crescut cu 
10% - 15% la exportul din Româ-
nia”.

Cârjaliu nu recomandă să du-
cem camioanele în comunitate, 
cum procedează numeroase com-
panii: „Greșit. Camioanele din 
România, în mare parte, fac cele 
mai proaste curse din UE. E vor-
ba despre trei - patru încărcări, 
marfa e foarte grea. Camioanele 
noastre nu fac mai mult de 10.000 
- 11.000 km. Ca să fii rentabil și să 
tinzi către profit, trebuie să faci 

Mercur 
Internațional 
transportă din 
România spre 
Irlanda şi Marea 
Britanie. Pe 
această rută, 
poate prelua 
marfă din alte 
ţări: venituri 
suplimentare.
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caută soluții pentru un tranzit 
de mărfuri atractiv



32

UNdEVA ÎN BELARUS 

Potrivit datelor oferite 
de experți, fluxul trans-
portului internațional 

de mărfuri Rusia - UE va crește 
până în anul 2025 de 2,5 ori, 
comparativ cu anul 2010. Cu 
toate acestea, subliniază auto-
rii studiului, pentru atingerea 
obiectivului autoritățile belaruse 
trebuie să facă modificări legis-
lative menite să îmbunătățească 
condițiile de tranzit. „În cazul 
în care acest lucru nu se va în-
tâmpla, rețeaua de tranzit din 
Belarus va pierde din atractivi-
tate”, subliniază cei de la CASE 
Belarus.

Sunt făcute eforturi consi-
derabile pentru valorificarea 
poziționării geografice avanta-
joase a Republicii Belarus între 
UE și Uniunea Vamală (Rusia – 
Belarus - Kazahstan). Experții 
sugerează promovarea integră-
rii țării în blocuri economice 
și politice, atât regionale, cât și 
mondiale, precum Organizația 
Mondială a Comerțului (OMC) 
și UE. Orice acord de comerț li-
ber cu țările din regiune trebuie 
văzut ca o influență pozitivă asu-
pra comerțului. Un acord privind 
regimul liberalizat de vize cu 
UE, existent în cazul Ucrainei și 
Georgiei, va determina creșterea 
tranzitului de mărfuri în Repu-
blica Belarus, se mai arată în 
studiul menționat.

Acesta subliniază că armonizarea legislației be-
laruse cu normele UE în transportul de mărfuri 
ar trebui să fie unul dintre obiectivele legislativu-
lui, guvernului și Ministerului Transporturilor. O 
atenție sporită ar trebui acordată standardelor teh-
nice (atât la mijloace de transport, cât și la infra-
structură), transportului mărfurilor periculoase și 
metodelor de control fitosanitar. „Cerințele înve-
chite, obstacole pentru tranzit, ar trebui înlăturate 
imediat. În primul rând, e vorba despre renunțarea 
la escorta obligatorie la unele mărfuri. Alte cerințe 
specifice tranzitului de mărfuri trebuiesc revăzu-
te. Cele ce nu corespund practicilor internaționale 
ar trebui îmbunătățite sau anulate”, sunt convinși 
autorii studiului.

Ei mai cred că e nevoie de perfecționarea con-
tinuă a regulilor vamale. O prioritate ar trebui să 
fie simplificarea procedurilor, reducerea volumu-
lui de lucru cu hârtiile, sporirea vitezei de prelu-
crare a informației (inclusiv cu tehnologii IT). „E 
momentul potrivit de implementare a practicilor 
internaționale în normele vamale naționale, în spe-

Problema 
tranzitului de 
mărfuri e pe 
ordinea de zi a 
guvernului de la 
Minsk. 

Pentru atingerea obiectivelor privind sporirea tranzitului rutier de mărfuri 
în anii următori, autoritățile belaruse trebuie să facă un șir de îmbunătățiri 
în legislația în vigoare, arată concluziile studiului „Tranzitul mărfurilor prin 

Belarus: starea actuală și perspectivele până în anul 2025”, realizat de 
centrul de studii socioeconomice CASE Belarus.

Tatiana Bernevec
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cial a celor ce se referă la verifica-
rea valorii în vamă a mărfurilor 
importate”, consideră experții.  
„Rezultatele bune depind nu 
doar de intențiile guvernului, de 
perfecționare a bazei normativ-
legislative. Un alt aspect ține și 
de barierele fizice la tranzitul 
de mărfuri, precum capacitatea 
de lucru a punctelor de trecere a 
frontierei și particularitățile in-
frastructurii”, se arată în studiu.

La sfârșitul anului trecut, șeful 
administrației prezidențiale de la 
Minsk, Andrei Kobiakov, a decla-
rat că în țară a crescut tranzitul 
din țările partenere din Uniune. 
Oficialul a dat exemplul centru-
lui de transport și logistică din 
Minsk, ce deservește peste 200 
de vehicule pe zi. Comparativ, 
alte țări din Uniune pot deservi 
un mijloc de transport și 10 zile, 
iar în Belarus nu durează mai 
mult de 24 de ore. Prin astfel de 
măsuri, Belarus încearcă să atra-
gă fluxurile de transport, pentru 

a crea noi locuri de muncă în toate sectoarele eco-
nomiei ce depind de tranzitul de mărfuri.

Strategia 2011 - 2015 prevede deschiderea de noi 
centre de transport și logistică în regiunile Gomel 
și Moghiliov, în terminalul transfrontalier Kozlo-
vici (la granița cu Polonia) și la punctul de trecere 
a frontierei Kamennîi Log (la granița cu Lituania). 
Sunt amenajate depozite spațioase de containere 
transportate cu camioane. În parcări încap până 
la 150 de mașini, care așteaptă să treacă de proce-
durile vamale. „Pentru a deveni atractivi, trebuie 
să oferim diverse servicii și prețuri competitive”, 
a subliniat Kobiakov.   

Unul din 
scopurile 
guvernului e 
deschiderea 
centrelor de 
logistică și 
transport. 
Strategia de 
dezvoltare a 
logisticii pe 
2011 - 2015 e 
implementată 
sub atenta 
supraveghere 
a președintelui 
Lukașenko.
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Interviu de Daniel mazilu, Subsecretar General al ARTRI

cristina Tilling, secretar politic al Federației Europene  
a muncitorilor din Transporturi (eTf): 

Şoferul român este un 
profesionist care nu se dă 

în lături de la muncă
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în detrimentul unei dezvoltări susţinute şi de lungă 
durată a sectorului. 

Modul în care, în prezent, e tratat sectorul, între-
prinderile de transport rutier, le-a afectat nu numai 
pe acestea din urmă, ci şi pe şoferii profesionişti, 
confruntaţi cu deteriorarea calităţii condiţiilor de 
muncă. Lecţia principală a acestor ani de criză este 
că nu trebuie abandonate valorile sectorului. Avan-
tajele pe care le prezintă transportul rutier pentru 
economia europeană există, fără îndoială, însă din 
păcate sunt ignorate. Între timp, atât imaginea, cât şi 
calitatea efectivă a muncii şi serviciilor de transport 
rutier sunt profund afectate. Partenerii sociali la 
nivel european s-au pus deja pe lucru.

 
Unii șoferi români plecați la muncă în străinătate 
după 2007 au perceput deschiderea țărilor euro-
pene ca fiind una destul de rezervată. 
Din interviurile purtate cu nenumăraţi şoferi români 
ce lucrează exclusiv în străinătate, angajaţi în mare 
majoritate de operatori străini, reiese clar că aceştia 
îşi percep situaţia la modul practic. Nici unul dintre 
şoferi nu s-a plâns de ostilităţi din partea colegilor 
din alte ţări sau din partea politicii unui stat membru. 
Toţi însă au ridicat problema condiţiilor de muncă: 
lipsa spaţiilor de parcare securizate şi echipate cu 
servicii abordabile ca preţ, atacurile la care uneori 
sunt supuşi în timpul nopţii, plata precară a orelor de 
lucru.

Cum vedeți evoluția acestei situații  
socio-economice în următorii doi - trei ani?
Depinde foarte mult de politica la nivel european, care 
în orice caz va defini contextul de bază, cât şi de capa-
citatea partenerilor sociali de a redresa efectiv proble-
mele din sector. Dar una fără alta nu va da rezultate. De 
la nivel european, ne aşteptăm la o politică ce încura-
jează aplicarea legislaţiei sociale, cât şi măsuri care să 
pună bazele unei concurenţe loiale în cadrul sectorului.

Şoferul român e un profesionist care nu se dă în 
lături de la muncă. Este într-adevăr păcat că trebuie 
să se confrunte cu situaţii de genul celor descrise 
mai sus. Tot ce pot spune din perspectiva ETF e că 
am început, în paralel în diferite ţări, un program 
de sindicalizare a şoferilor non-rezidenți, mai precis 
cei care lucrează în mod sistematic în străinătate. 
Este o muncă uriaşă, însă absolut necesară. Tocmai 
acesta e grupul care manifesta cea mai stringentă 

SENSUL mIșCĂRILOR

Daniel Mazilu
Subsecretar 

General al ARTRI

Reprezentaţi la nivel înalt Fede-
raţia Europeană a Muncitorilor 
din Transporturi, un domeniu 
foarte sensibil la situaţia eco-
nomică globală. Care e în opinia 
dvs. lecţia principală a acestor 
ani de criză?
Aş dori la început să vă mulţu-
mesc pentru ocazia oferită, de a 
exprima punctul de vedere al ETF, 
prin acest interviu. Din câte ştim, 
în pofida crizei economice, piaţa 
forţei de muncă în transporturile 
rutiere nu a dat înapoi în ultimii 
ani. Dacă s-a constatat un oareca-
re recul la începutul perioadei de 
recesiune economică, în momen-
tul de faţă, în multe state mem-
bre, întreprinderile de transport 
sunt în căutare de forţă de muncă. 
Aceasta ne demonstrează că 
sectorul a supravieţuit crizei, dar 
ne mai demonstrează un fapt, pe 
care sidicatele şi patronatele l-au 
recunoscut clar la nivel european: 
în ultimii ani, în cadrul sectorului, 
calitatea condiţiilor de muncă şi 
nivelul salariilor s-au deteriorat 
într-o asemenea măsură, încât 
atractivitatea sectorului a scăzut 
în mod substanţial. 

Criza economică a fost şi este 
unul dintre factorii ce au con-
tribuit la erodarea sectorului, 
conducând la următorul efect în 
cascadă. Firmele de transport s-au 
văzut nevoite să reducă din costuri 
ca să supravieţuiască perioadei 
de criză, majoritatea au recurs la 
mijloace de reducere a costurilor 
cu forţa de muncă. Între timp, 
marii clienţi ai firmelor de trans-
port s-au obişnuit cu binele şi au 
început treptat să trateze trans-
portul rutier ca un serviciu ieftin. 
Pe deasupra, politica de transpor-
turi la nivel european încurajează 
mai curând concurenţa acerbă, 
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nevoie de reprezentare a drep-
turilor şi intereselor, atât în 
dialogul social, cât şi vis-à-vis de 
factorii decizionali de la Bruxelles 
şi de stat membru. În ceea ce ne 
priveşte, în câţiva ani sperăm să 
fim departe în materie de recru-
tare şi reprezentare.

Problema şomajului în UE rămâ-
ne marea provocare a prezentu-
lui şi a viitorului. În ce condiţii 
vedeţi posibilă o redresare pe 
piaţa europeană a muncii?
În UE problema şomajului s-a 

conştientizat demult, i s-a recunoscut apoi mag-
nitudinea şi ceva măsuri au fost oarecum luate. O 
redresare pe piaţa europeană a muncii este posibilă 
numai dacă locurile de muncă vor prezenta condi-
ţii de siguranţă şi calitate. Cetăţeanul european e 
un individ cu aspiraţii şi aşteptări. Însăşi UE ni le-a 
format. Piaţa europeană a muncii trebuie să cores-
pundă acestora.

La final, vă rugăm, un gând optimist pentru trans-
portatorii români şi o urare de început de an.
Doresc transportatorilor români un an plin de pros-
peritate şi de dialog constructiv cu sindicatele şi cu 
proprii angajaţi!   
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Daniel mazilu Cum a fost bagatelizată în România Directiva 
96/53/CE  de amatorii din transporturi
În România anului 2013, Directiva 96/53/CE a fost 
pusă în discuție doar pentru că a generat „proble-
ma plăcuței dimensiunilor și maselor maxime au-
torizate”. Printr-o interpretare voit îngustă, strict 
motivată de impactul economic (real) pe termen 
scurt și de potențialul propagandistic, introduce-
rea în România a acestei plăcuțe - obligatorie de 
la 1.01.2014 – a fost descrisă ca un „jaf al statului 
român, prin intermediul MT și al RAR”. Încerca-
rea anulării introducerii plăcuței dimensiunilor și 
greutăților maxime autorizate a fost un eșec strate-
gic, dar, obiectiv vorbind, achiziționarea acesteia va 
genera anumite costuri, afectând direct buzunarele 
transportatorilor. La fel de obiectiv judecând, tre-
buie făcută și următoarea mențiune, care a scăpat 
total amatorilor care au exploatat tema plăcuței. 
„Plăcuța producătorului”, invocată de aceștia drept 
motiv suficient pentru respingerea noii plăcuțe, 
evidențiază legătura directă a autovehiculului cu 
originea sa (cu țara, cu producătorul etc). Plăcuța 
cea nouă evidențiază subordonarea statelor membre 
față de deciziile instuțiilor UE, în cazul de față de 
reglementarea dimensiunilor și greutăților maxime 
acceptate în spațiul comunitar. În textul Directivei 
96/53/CE, la articolul 6, scrie așa: „Statele membre 
(inclusiv România, așadar) adoptă măsurile ne-
cesare pentru a asigura că vehiculele menționate 
la art. 1 (cele din categoriile M2, M3, remorcilor 

Urmează trei decenii 
de schimbări majore 
în industria transpor-

turilor din UE
În vreme ce producătorii de au-
tovehicule caută soluții de adap-
tare la piață și transportatorii 
comenzi, europoliticienii se pre-
gătesc să administreze industriei 
transporturilor o schimbare pro-
fundă. În următoarele trei de-
cenii, transporturile rutiere vor 
asista la o diminuare progresivă a 
pieței, nu pentru că nu vor mai fi 
comenzi, nu pentru că se preconi-
zează o prăbușire a comerțului, ci 
pentru că ceea ce le revenea aces-
tora (prin mecanismele unei eco-
nomii libere) va fi redirecționat 
(din rațiuni geopolitice) spre 
transporturile feroviare și nava-
le. Cartea albă a Transporturilor 
(2011) - o lectură obligatorie pen-
tru profesioniștii domeniului – 
este o „profeție bruxelleză” care 
s-ar putea adeveri în toate statele 
UE până în 2050.

susțin dezvoltarea 
transporturilor rutiere 
pe termen lung

iru și arTri
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creșteri punctuale de greutate și de dimensiuni pen-
tru transporturile rutiere (de mărfuri și persoane) 
ar fi pe placul IRU și al ARTRI. O formă care ar 
menține strict datele actuale ar genera pe termen 
mediu o abordare statică, în defavoarea dezvoltării 
transporturilor rutiere. Solicitarea CE de a menține 
strânse actualele dimensiuni maxime este văzută 
de IRU ca „o amenințare” și ca „o discriminare”. 
Ca o amenințare pentru că în următorii 36 de ani 
industria transporturilor rutiere este pusă sub sem-
nul recesiunii progresive; ca o discriminare pentru 
că li se oferă căilor ferate și navale o mega-sarcină 
pe care nu se știe dacă o vor duce fără noi investiții 
masive.
Poziții recente de la Strasbourg arată că Parlamen-
tul European se va orienta spre un compromis cu 
specialiștii din CE. Compromisul din jurul Direc-
tivei 96 vizează respingerea legalizării utilizării 
„megatruks-urilor” (cap tractor cu semiremorcă + 
remorcă) pentru toate statele UE (chiar dacă acum 
sunt unele țări care le permit), dar acceptarea unor 
coridoare pentru aceste megacamioane – în cazul 
solicitării a două state vecine.    

acestora de categoria 0, N2, N3 și 
remorcile acestora din categorii-
le 03, 04) care respectă prezenta 
directivă dețin unul din cele două 
certificate prevăzute la literele (a), 
(b) și (c)”. Textul este foarte clar 
și autoritățile naționale, care au 
impus aplicarea plăcuței de la în-
ceputul anului acesta, pot fi „acu-
zate”, în cel mai rău caz, de res-
pectarea unor acorduri oficiale.
 
Criza nu poate motiva o vi-
ziune discriminatorie pentru 
transporturile rutiere
Forma finală a Directivei 96/53/
CE, care urmează să fie votată 
în plenul PE pe 14.04.2014, ar 
putea întârzia decizia de trans-
fer a volumelor de mărfuri de la 
transportul rutier spre celelalte 
moduri sau ar putea să o gră-
bească. O formă care ar permite 

Solosar.fr
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Florin Budescu

eforturile  
de cercetare - 
dezvoltare pentru 
reducerea emisiilor de 
gaze cu efect de seră

Pentru sectorul rutier, 
o treime din finanţare 
este dedicată cercetării 

– dezvoltării pentru tehnologiile 
de reducere a emisiilor cu efect 
de seră, ajungând până la aproxi-
mativ 40%, atunci când sunt dez-
voltate tehnologiile de reducere a 
emisiilor de poluanți atmosferici. 

Cam o treime din investiţiile 
în protecţia mediului sunt de-
dicate în aviaţie tot micşorării 
emisiilor de gaze cu efect de seră 
(GES). Această cifră poate inclu-
de deja unele teme de cercetare 
- dezvoltare care se concentrează 
pe alte probleme de mediu, cum 
ar fi reducerea zgomotului sau a 
poluanților din aer. Pentru calea 
ferată, investiţiile în reducerea 
GES sunt mai limitate, la circa 
10% , în timp ce la transportul pe 
apă procentul creşte până la 47%.

Cercetarea-dezvoltarea 
în tehnologiile pentru 
vehicule cu emisii reduse 
de cO2

Pentru sectorul auto, a fost făcută 
o defalcare suplimentară a efortu-
rilor de cercetare în trei grupuri 
tehnologice. Eforturile de redu-
cere a emisiilor se concentrează 
pe tehnologiile care ţin de felul în 
care se comportă motorul autove-
hiculului. Cel mai mare efort de 
cercetare industrială este depus 
pentru optimizarea motoarelor cu 
combustie internă convenționale.

Vehiculele electrice (inclusiv 
cele hibride) sunt domeniul cel 
mai relevant în dezvoltarea de teh-
nologii nonconvenționale pentru 
motoarele auto. Vehiculele cu ce-
lule de combustibil și biocombus-
tibili au nevoie acum de investiții 
substanțiale mai mici în cerceta-
rea necesară pentru a se descoperi 
cum se poate ajunge la reducerea 
emisiilor de CO2.  

Sa estimat că aproximativ o treime din investiţiile 
în cercetaredezvoltare în sectorul Transporturilor, 
provenite de la industriile de profil, dar şi de la 
finanţatorii publici, sunt alocate pentru tehnologii 
care pot ajuta la reducerea emisiilor de gaze cu efect 
de seră. În unele cazuri, aceste cercetări includ şi alte 
obiective de protecţie a mediului.

Flickr.com
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NOTA BENE 

Florin Budescu

secundare). Pericolul apariţiei unui accident devine 
mai mare.

Din motive de logistică, la rute lungi nu e posibi-
lă pornirea în căutarea unui doctor. Programul de 
lucru nu-i permite şoferului încadrarea în timpul 
necesar unei vizite medicale. DocStop încearcă să 
fie panaceul acestor probleme.

Şoferul poate merge cu autoturismul direct la un 
partener DocStop (un cabinet medical sau un spital) 
sau poate lăsa maşina la un punct de contact, par-
tener DocStop, urmând apoi să meargă la cel mai 
apropiat doctor. La iniţiativa DocStop, medicii care 
iau parte la proiect au fost de acord ca şoferii ce vin 
ca pacienţi în circumstanţele amintite să fie trataţi 
imediat, fără a sta la coadă.

docstop, sistem de asistenţă 
medicală pentru şoferii germani

DocStop e un serviciu 
oferit de asociaţie bene-
vol, conceput ca proiect 

pilot european. Fondatorii în-
cearcă, în primă fază, să prezinte 
serviciul tuturor şoferilor profe-
sionişti germani. Un chestionar 
adresat grupului-ţintă a relevat 
că 85% dintre şoferii profesionişti 
se plâng de îngrijirea deficitară la 
locul de muncă. Pentru a preveni 
accidentele rutiere din cauza au-
to-medicaţiei sau a faptului că şo-
ferii au probleme de sănătate, s-a 
înfiinţat un proiect umanitar, nu-
mit la început „Sănătate pe axă“.

Un şofer aflat pe traseu, de-
parte de casă, poate avea simp-
tome de boli, de exemplu dureri 
acute de cap, cauzate de tensiuni 
în zona gâtului sau tulburări ale 
vederii. El poate fi nevoit să facă 
faţă unei dizenterii, unei dureri 
de dinţi sau apariţiei unei alergii. 
Poate avea insomnie.

Uneori, ignoră simptomele 
incipiente pentru a-şi continua 
drumul, sub presiunea serviciu-
lui. Foloseşte automedicaţia (ceea 
ce duce la găsirea unei aparente 
soluţii, de scurtă durată, de mul-
te ori fără cunoaşterea efectelor 

În Germania, asociaţia caritabilă DocStop für Europäer e.V. a fost înfiinţată pentru 
acordarea de ajutor dacă sănătatea e în pericol, prin prioritizarea siguranţei 
medicale a şoferilor profesionişti.



DocStop
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la casa de asigurări şi li se vor deconta banii.
Asociația caritabilă, ale cărei metode de lucru ar 

trebui să fie model pentru noi, consideră bineve-
nit orice ajutor şi sprijin pe viitor, în diferite feluri. 
Orice idee inovativă sau critică e privită apreciativ. 
Toţi medicii şi spitalele interesate sunt rugate să ia 
parte. Partenerii asociaţiei sunt doctori, clinici şi 
spitale, unde şoferii primesc îngrijiri medicale când 
sunt pe traseu, în punctele de contact DocStop, ben-
zinării, instituţii, firme şi alte organizaţii.

Bază legală în Germania

Pentru conducerea în siguranţă a unui vehicul co-
mercial, trebuie îndeplinite două cerinţe de bază: 
atenţie şi concentrare. Acestea au fost cerute de le-
gislaţie. Dacă aceste capacităţi, din cauza durerii, 
lipsei de confort, a consumării unei medicaţii ne-
corespunzătoare şi altor contrângeri, sunt împiedi-
cate, cauzele pot provoca implicaţii penale. Un text 
legal german obligă fiecare şofer de autoturism să 
se asigure că nimeni nu va fi în pericol.

Conform acestuia, cei ce nu se pot deplasa din 
cauza unei deficienţe mentale sau corporale pot 
participa la drum numai dacă şoferul a luat toate 
măsurile de siguranţă în trafic, pentru a nu-i pune 
în pericol pe ceilalţi. Aceste condiţii fac parte din 
constituţia germană.   

O alternativă ar fi, dacă se ştie 
despre existenţa unei potenţi-
ale boli, vizita la doctor chiar la  
începutul zilei de muncă. Dar 
pentru un şofer profesionist, în 
Transporturi, e de multe ori im-
posibil. Zilele libere, duminicile, 
orele de noapte, rutele în străină-
tate, la mare distanţă de un doc-
tor, durerile acute sunt motivele 
șoferului să conducă noaptea. 
Factor favorizant e interdicţia 
condusului ziua, de multe ori, 
dată de către autorităţile publice.

Consultația, decontată  
ca la orice vizită la medic

Pentru şoferii profesionişti ger-
mani, o consultaţie se va desfă-
şura la fel ca orice altă vizită la 
doctor. La prezentarea unui card 
de sănătate valabil, vizita va fi 
una normală. Șoferii profesionişti 
din ţările vecine europene îşi vor 
folosi cardul european de sănăta-
te. Dacă nu deţin unul, vor plăti 
tratamentul, dar vor primi două 
chitanţe, astfel că atunci când se 
vor înapoia în ţara lor vor merge 

Apel la 01805 112 024
Șoferul care sună la 01805 112 024 va fi informat despre partenerii DocStop (program, 
adresă, număr de telefon, posibilităţi de parcare). Partenerii pot fi puncte de contact 
sau cabinete medicale şi spitale apropiate la exitul de pe autobahn. Personalul ajută 
şoferul în căutarea unui doctor. Linia e deschisă 365 de zile, non-stop, în toate limbile 
din Europa. Un apel de pe telefonia fixă costă 0,14 euro.

DocStop

DocStop
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perspective

Mai multă înţelegere şi informare

Pietonii… Sunt cei mai mulți, dar și cei 
mai firavi, cei care în cvasitotalitate 

pierd îndotdeauna lupta cu „monstrul au-
tovehicul”.
S-ar putea așterne râuri, iar nu rân-
duri de tuș despre această categorie de 
participanți la traficul rutier. Despre nu-
mărul lor, despre sexul, vârsta, formarea 
sau firea acestora. Putem vorbi despre 
gradul  disciplinei - la noi indisciplină, din 
nefericire. Un coleg aleman îmi spune cu 
zăduf: Avem mari probleme cu pietonii 
tineri teribiliști, care se așează pe auto-
stradă sau o traversează în fugă. Izbuc-
nesc într-un hohot homeric și îi răspund: 
„Vă plângeți pentru atâta lucru? La noi, 
cu toții - copii, tineri și bătrâni, femei și 
bărbați fac aceste lucruri instinctiv…”. În 
altă ordine de idei, privind realitatea ruti-
eră, le-aș solicita conducătorilor auto să-i 
privescă mult mai atent, mai îngăduitor 
și mai altruist pe partenerii lor de trafic 
– pietonii. În același timp, le-aș solicita 
dragilor noștri pietoni să mai răsfoiască 
legislația rutieră, în special Ordonanța 
de Urgență nr. 195 din 2002 – art. 72 și 
Regulamentul – art. 135, lit.h, dar și art. 
166-168… Revenind la titlul articolului din 
această lună. De multe ori, pietonii pier 
nevinovați, dar în la fel de multe situații, 
poate mai multe - la noi în țară - cu 
vinovăție. Și nu o spun eu, ci statisticile. 
Tragic de adevărate și neiertătoare….

Niște străini...

Mitologia relației pietoni - șoferi 
se bazează pe câteva afirmații 

stranii. Prima – „Pietonii sunt spaima 
șoferilor“.
Această afirmație s-ar putea întemeia 
pe un conflict medieval și premodern 
între cei care parcurgeau drumurile în 
varii mijloace de locomoție și cei care 
pândeau de pe margine, adică „pie-
tonii”, gata să „îi vămuiască”. A doua 
afirmație – „Pietonul mort este întot-
deauna vinovatul”. După industria-
lizare, cimitirele au făcut loc unei ca-
tegorii noi de morți - accidentații. Dar 
neatenția unor pietoni, cauză reală și 
profundă în cazul multor accidente ur-
bane și rurale, nu poate fi generaliza-
tă în toate situațiile în care șoferii au 
fost cei neatenți. Generațiile viitoare 
de instructori auto ar trebui să pre-
dea din primul curs responsabilitatea. 
A treia afirmație stranie – „Pietonii 
sunt soluțiile marilor aglomerări urba-
ne”. Frumos, dar neadevărat. În Hong 
Kong, oraș model al deplasării pedes-
tre, numărul mare al pietonilor a de-
venit noua problemă a municipalității. 
Și cum o dăm, se pare că nu-i bine! A 
fi pieton în secolul vitezei echivalează 
cu a fi străin printr-o lume automati-
zată, un străin care, paradoxal, o poate 
înțelege cel mai bine pentru că o poate 
privi și dinafară.

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

Dr. Daniel MAZILU  
(ARTRI)

PIETONII
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Utopia progresului 
fără întrerupere  
și paradoxul  

capitalismului
Economistul britanic T.R. Malthus 
(1766 - 1834) a rămas în istorie pen-
tru teoria sa - malthusianismul 
- care postulează că „populația 
crește în progresie geometrică, în 
timp ce mijloacele de subzistență 
cresc în progresie aritmetică”. 
În traducere liberă, fraza anteri-
oară susține că ritmul înmulțirii 
populației nu poate să țină pasul 
cu ritmul producției mijloacelor 
de subzistență sau cu existența 
resurselor naturale. Văzută ca un 
pericol pentru progresul economic 
și realizarea unei „societăți utopi-
ce”, populația în creștere a globu-
lui a devenit preocuparea de bază 
a lui Malthus. În 1799, Malthus a 
întreprins o călătorie în țările din 
Scandinavia, Germania și Rusia 
adunând date demografice pentru 
a-și susține teoria. În „cinismul” 
său teoretic, economistul britanic 
aprecia că războaiele și epidemiile 
sunt soluțiile unui echilibru social. 
Malthus a scandalizat societatea 
vremii sale, dar cei care i-au scris 
epitaful au sperat că mai târziu 
va fi mult mai bine înțeles. Utopia 
progresului fără întrerupere, reve-
ria lui Malthus, a fost spulberată de 
criza vremii noastre. Dar parado-
xul capitalismului rămâne valabil: 
o populație numeroasă produce 

mai mult, chiar dacă aceasta în-
seamnă un consum mai mare.
 
Malthus anatemizează 
parcul auto al  
autovehiculelor grele
Din 2011, după apariția Cărții 
albe a Transporturilor, proble-

ma redistribuirii volumelor de 
bunuri transportate în interiorul 
UE a generat numeroase dispute 
/ negocieri între Comisia Euro-
peană și Parlamentul European. 
Propunerea principală a Cărții 
albe – document scris și inspirat 
din datele crizei europene - este 
următoarea: transporturile ru-
tiere (declarate „mai poluante, 
mai zgomotoase, mai costisitoa-
re”) să transfere progresiv spre 
transporturile feroviare și navale 
(„neutilizate la maxima lor ca-
pacitate”) volume considerabile 
de mărfuri. Mai precis, până în 
2050, jumătate din volumul de 
mărfuri transportate cu tiruri-
le pe o distanță de mai mult de 
300 de km să  fie transferate spre 
calea ferată sau spre transportul 
naval. În spatele acestei decizii 
politice stă „o viziune malthusi-
ană a parcului auto”. Voci reuni-
te la începutul anului acesta la 
Strasbourg confirmă afirmația 
de mai sus. Conform acestora, 
înmulțirea tirurilor în cadrul fir-
melor europene de transporturi - 
o necesitate a economiei de piață 
și a comerțului global -  a devenit 
o sursă de congestie și de poluare. 
Cu această gândire neomalthusi-
ană, rezultă că „legiunile” de ve-
hicule grele trebuie „extermina-
te” pe termen mediu și lung. Nu 
direct, desigur, ci printr-un lung 
război de asediu fiscal.  

Fantoma lui Malthus  
bântuie autostrăzile Europei

sebastian ROMANIDE
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 Din 2014, o nouă 
constrângere 

pentru producătorii de 
VAN-uri
Recent, Parlamentul European a 
stabilit că limita de emisii de CO2 
pentru noile vehicule comerciale 
ușoare comercializate în UE tre-
buie redusă până în 2020 de la 
203g/km în prezent la 147g/km. 
Această nouă țintă europeană 
de mediu vizează limita maximă 
pentru media emisiilor autorizate 
pentru o întreagă flotă de modele 
realizate de fiecare producător de 
camionete cu o greutate de 2.610 
tone fără încărcătură și 3,5 tone 
cu încărcătură, înregistrat în UE. 
Conform informațiilor oficiale 
furnizate pe site-ul PE, „regula 
se va aplica producătorilor care 
realizează mai mult de 1.000 de 
vehicule pe an”. Efectul imediat 
asupra industriei auto va fi ur-
mătorul: marii producători vor fi 
obligați să pună pe piață din ce 
în ce mai multe modele ecologi-
ce pentru a contrabalansa, până 

în 2020, vehiculele mai grele sau 
mai poluante.

Ce omite să spună  
Cartea albă a  
Transporturilor (2011)
Acest document fundamental pen-
tru evoluția pe mai multe decenii 
a transporturilor în UE surprin-
de dependența masivă a acestora 
(96%) de petrol. Desigur că această 
dependență se traduce, în termeni 
de geopolitică, drept „o slăbiciune 
în fața Rusiei”. În concluzie, pro-
iectul reducerii acestei dependențe 
are, în primul rând, un caracter po-
litic. Dar UE sprijină masiv inova-
rea în transporturi (trecerea spre o 
flotă comunitară ecologică) și din 
rațiuni de mediu. Ceea ce se vede 
foarte clar din prevederile Cărții 
albe este că poluarea va costa mai 
mult din 2016. CE propune „intro-
ducerea progresivă a unei taxe de 
utilizare a infrastructurii pentru 
vehiculele utilitare grele, înlo-
cuind taxele existente printr-un 

sistem bazat pe o structură tarifa-
ră comună și pe alte elemente de 
compunere a costurilor, cum ar fi 
recuperarea costurilor legate de 
uzură și costurile legate de polu-
area fonică și locală”. Ce omite să 
spună acest document european 
este că toată industria transpor-
turilor din UE (inovativă, perfor-
mantă, dinamică) devine din ce în 
ce mai dependentă de împăduriri.

 
Pădurile Europei, tot 
mai bătrâne și bolnave
Cele mai noi date despre pădurile 
Europei sunt furnizate de Euro-
pean Forest Institute (EFI). Con-
form acestora, situația fondului 
forestier european este afectată 
de îmbolnăvirea progresivă a pă-
durilor pe zone extinse. De aceea, 
toate politicile europene de me-
diu vor trebui să vizeze proiecte 
importante de profilaxie și de 
reîmpădurire. Atunci noxele nu 
vor mai reprezenta „sperietoarea 
civilizației europene”.  

Dumitru LICĂR

Industria auto din UE,  
tot mai dependentă de 

împăduriri
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Dincolo de anecdotica 
întâmplării, deslușim 
sensuri ale jocurilor 

de putere, depistabile inclusiv 
în lumea marilor transportatori. 
Implicit în conflictul de interese 
dintre marile economii. Suficient 
să deducem că, atunci când inte-
resele i-o cer, Dragonul sfidează 

Scriam altădată că Beijingul a deschis linia maritimă de nord, băgându-i pe ruși 
la grele superstiții. Și-a construit spărgătoare de gheață și asigură transportul 
maritim al mărfurilor prin Oceanul Arctic, regiune pe care Moscova o socotea 
exclusivă. La sfârșitul anului 2013, nava rusească Academician Șokalskii a fost 
prinsă de ghețurile Antarcticii. China a trimis Dragonul Zăpezilor să elibereze 
„vulturii bicefali”. Gheața, prea groasă. Chinezii s-au împotmolit și s-au întors. 
Rușii au fost nevoiți să ceară ajutorul spărgătorului american Polar Star, cea mai 
puternică navă de profil din lume. Acvila-cu-Cap-Alb a plecat spre Antarctica.

Dragonul 
Zăpezilor și vulturii lumii

SensingControl.com

toți vulturii, indiferent ai cui ar fi.

China respinge hegemonia SUA în 
Transporturi

Iată o întâmplare recentă foarte semnificativă. Ba-
rack Obama anunțase cu un an în urmă că SUA își 
mută ponderea militară spre Extremul Orient, fiind-
că acolo eclozează cele mai acute interese strategi-
ce americane. A trecut un an. Obama a fost nevoit 

viorel PATRIChI Nişte insule 
nelocuite au 
devenit mărul 
discordiei 
pentru cele mai 
mari puteri din 
regiune.
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să facă un pas înapoi: Dragonul 
defilează prin Pacific, dând de 
înțeles că nu mai admite hegemo-
nia SUA în Transporturi.

În decembrie 2013, plecând 
spre nord-estul Asiei, vicepreşe-
dintele american Joseph Biden 
intenţiona în primul rând să con-
vingă Japonia şi Coreea de Sud că 
America doreşte să-şi intensifice 
investiţiile în regiune. Până la 
urmă, în centrul atenţiei a ajuns 
decizia neaşteptată a Chinei de 
a-şi extinde zona de identificare a 
apărării anti-rachetă asupra unor 
teritorii disputate de Japonia şi 
Coreea de Sud. 

Biden a afirmat că a condam-
nat deschis acest lucru la întâl-
nirea cu preşedintele chinez Xi 
Jinping, anunţă Vocea Americii. 
Rostind un discurs la o universi-
tate din Coreea de Sud, Biden a 
dat de înţeles că... „noi aşteptăm 
din partea Chinei să nu întreprin-
dă nici o acţiune care să ducă la 
escaladarea tensiunilor sau să 
provoace unele riscuri“.

Puterea și grobianismul

Beijing a inaugurat recent porta-
vionul Liaoning. Făcea exerciţii 
cu el prin Marea Chinei de Sud. 
Mare dispută și acolo pe toate 
fronturile cu ţările din regiune 
- Brunei, Vietnam, Malaiezia, 
Taiwan şi Filipine. Tocmai când 
Biden făcea apeluri intense la o 
cooperare mai strânsă cu japone-
zii şi sud-coreenii, o navă militară 
chineză care însoţea un nou por-
tavion a pătruns în câmpul unui 
crucişător rachetar american. 
Pur şi simplu l-a determinat să-şi 
schimbe direcţia, pentru a evita 
o coliziune. 

Chuck Hagel, ministrul american al Apărării, a 
calificat drept iresponsabil comportamentul Chinei. 
Beijingul, care îşi cântărea atent altădată replicile 
faţă de Washington, a rămas acum surd şi mut. Nu 
se putea imagina un asemenea grobianism cu vreo 
15 ani în urmă.

Iniţial, disputa dintre China şi Japonia din cauza 
insulelor Senkaku  (Diaoyu, în coreeană), din Ma-
rea Chinei de Răsărit, a făcut să dea zona în clocot. 
Beijingul a trimis vreo zece pescadoare sau vreo do-
uă-trei nave de patrulare. Navele chineze au plutit 
prin zona de coastă de 12 mile. Tokio a protestat și 
chiar le-a permis marinarilor de coastă să-i ude cu 
tulumbele pe chinezi.

Pe 23 noiembrie, China a crescut brusc miza. A 
anunţat că a introdus zona în spaţiul ei de apăra-
re anti-aeriană. Aşa că toate aeronavele străine ce 
traversează regiunea trebuie acum să-i anunţe pe 
dispecerii chinezi cu privire la planurile lor de zbor. 
Prin urmare, spaţiul chinezesc se întinde deasupra 
apelor şi insulelor faţă de care au pretenţii Japonia 
şi Coreea de Sud.

Japonia, Coreea de Sud şi SUA au răspuns că ac-
ţiunile Chinei reprezintă o încercare unilaterală de 
a schimba status-quo-ul din regiune. 
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Un vas japonez al Pazei de Coastă aruncă jeturi 
de apă asupra unui vas taiwanez de pescuit, 
lângă Insulele Senkaku, în septembrie 2012. 
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Pentagonul şi-a marcat declaraţia 
printr-o demonstraţie militară: a 
trimis două bombardiere B-52 în 
zonă. Tokio şi Seul au urmat exem-
plul partenerului lor mai mare. 
Mai mult, Coreea de Sud şi-a extins 
zona de apărare aeriană. Această 
zonă include un recif revendicat de 
China. El este în interiorul zonei 
decretate de China drept spaţiu de 
apărare anti-aeriană.

Avioanele de transport civil ale 
Japoniei şi Coreii de Sud, la indi-
caţiile guvernelor lor, refuză să-i 
informeze pe controlorii de trafic 
din China cu privire la planurile 
lor de zbor. Prin urmare, creşte 
riscul unor erori şi incidente aeri-
ene, ce se pot finaliza cu adevăra-
te tragedii. Mai ales că zonele de 
apărare anti-aeriană nu se regle-
mentează prin acorduri internaţi-
onale. Dacă avionul nu comunică 
datele cu privire la zbor, aerona-
va poate fi considerată ostilă. În 
acest caz, avionul poate fi silit să 
aterizeze sau să fie lovit.

Marea miză – drumurile 
comerciale

Confruntarea din jurul zonelor de 
apărare anti-aeriană e un simp-

tom la un proces mai profund. În apele Pacificului 
se joacă a doua rundă a Războiului Rece. Partici-
panţii nu mai sunt URSS şi SUA, ci China, pe de o 
parte, şi SUA şi partenerii ei, pe de altă parte, no-
tează Nezavisimaia Gazeta.

În general, planurile Beijingului au fost formulate 
de Xi Jinping, preşedintele Chinei, care a declarat că 
ţara lui trebuie să devină o mare putere maritimă. 
China îşi modernizează forţele aeriene şi navale, 
pentru ca ele să pună punct controlului exercitat 
de SUA asupra drumurilor comerciale din vestul 
Pacificului.

Tokio are temeiuri să se îndoiască de credibilita-
tea promisiunilor făcute de americani că vor apă-
ra Japonia. Mai ales că Washingtonul a început să 
facă unele concesii Beijingului, sfătuind companii-
le aeriene americane să transmită chinezilor datele 
zborurilor pentru avioanele lor. În regiunea unui 
posibil conflict, îşi face o bază nouă pentru navele 
maritime şi Coreea de Sud. Acolo vor fi aduse 20 de 
nave militare, inclusiv submarine.

Încă din timpul împăratului Wu din dinastia 
Han (156 - 87 î.H), confucianiştii chinezi consi-
derau că împăratul e reprezentantul divinităţii 
supreme, că el controla „cele 10.000 de împărăţii“ 
vasale, iar în jurul acestora erau barbarii. China 
era singura ţară pe care se sprijinea Cerul. Tre-
buia să rămână singură, fără aliaţi sau prieteni, 
fiindcă nu este nici o ţară asemeni ei. Celelalte 
state puteau fi deci doar vasale sau duşmane. De 
aceea, „Ţara-de-sub-Cer“ se confunda cu însăşi 
civilizaţia umană.

Ce mare lucru s-a schimbat?    

Japonia 
construieşte în 
preajma insulelor 
disputate o nouă 
bază militară, 
ce va intra în 
funcţiune în anul 
2016. 

IdeaStream.org

Vicepreședintele american 
Joe Biden și președintele 
chinez Xi Jinping
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conștientizăm această dramă existențială, dar ea e 
reală, vine spre noi). El pare să spună indirect că sin-
gura noastră salvare e întoarcerea spre rădăcini: să 
ne construim viitorul rațional, lucid, prin lucrul bine 
făcut zi de zi, dar cu sufletul permanent spre oglinda 
retrovizoare a trecutului. Altfel, vom dispărea.

„Hristos a împărțit lumea în două: înainte și după”. 
Înainte, colinda era războinică. După, ne aflăm 

viorel PATRIChI

L-am revăzut pe Grigore Leșe la sfârșitul lui decembrie 2013, la Librăria 
Humanitas. Își lansa cartea „Acum știu cine sunt”. Mare lucru să afirmi 
asta! Privirea lui arde și acum la fel de straniu atunci când își creează starea 
„horitorului”, a „corindătorului”. Pe 20 februarie 2014, împlinește 60 de ani. 
Oare să-i fi trebuit atât de mult să afle?

Grigore Leșe 
sau calea revenirii spre sine

Și dacă el știe cine este, 
cu noi, care îi urmărim 
cântecele cu un fel de 

disperare provocată de rătăci-
rea identității spirituale, cu noi 
cum rămâne? (Sigur că mulți nu 

„Se confundă 
CânteCul de SteA 
Cu ColIndul.”
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Cântecul de stea, la care se pricepea aşa de bine 
Anton Pann, evocă naşterea lui Hristos, asemenea 
„misteriilor“ medievale din ţările occidentale. Este o 
specie nouă, suprapusă de preoţii creştini peste co-
linda europeană, tocmai pentru a induce mai uşor 
credinţa în Hristos. Ca să semene a colindă, interpre-
tul adaugă la final o urare pentru ascultători şi aici se 
termină misterul. De aceea, cântecul de stea seamănă 
cu teatrul Irozilor, fără să fie o specie dramatică.

Colinda însă are funcţie magică, o afirmaţie pe 
care am auzit-o pentru prima dată la profesorul Vasile 
Adăscăliţei de la Iași – un mare curaj pe-atunci. De la 
el şi până la Grigore Leşe, nu am mai auzit pe nimeni 
să dezvolte atât de convingător această idee. 

Nuanțând mai mult, colinda are ca destinatar un 
individ din colectivitate: colindă de fecior, colindă de 
fată mare, pentru gospodar sau pentru gospodină, 
pentru văduv sau pentru văduvă şi aşa mai departe. 
Cântecul de stea se adresează unei colectivităţi, fami-
liei, aici individul nu contează. Tânărul ţăran devine 
fecior de împărat în colindă, aduce merele fermecate 
de pe vârful muntelui, iar fata e fiică de împărat, unică 
precum Luna de pe cer. 

În colindă, gazda devine centrul Universului. În 
cântecul de stea, locul individului este luat de Iisus, 

în Occident: „Ce vedere minunaa-
aatăăăă!”. Un fel de romanță, că te 
duce dincolo de clopotul Rusiei! Se 
confundă cântecul de stea cu co-
lindul. Adică melodie descântată 
și melodie care încântă. Suntem 
în piața unde a umblat dracu’ atâ-
ta... Colinda „Viță verde iadăra” 
s-a cântat la înmormântarea lui 
Constantin Noica. Eu nu o cânt 
la întâmplare. A cântat-o Mihai 
Onose”.

Descântec și încântec!

Am avut bucuria să-l provoc la un 
scurt dialog despre colindă, lumea 
lui arhaică, în care a săpat meticu-
los, în căutarea filoanelor spiritu-
alităţii noastre. Fiindcă Grigore 
Leşe, care nu vrea să-i spunem 
„rapsod”, e un adevărat arheolog 
al tradiţiei românilor.

L-am auzit altădată vorbind au-
toritar despre distincţia ce trebuie 
făcută între colindă şi cântecul de 
stea, deoarece la noi e o confu-
zie generală: toţi simulatorii din 
„Cultură” ne prezintă îndesat şi 
relevant, o dată pe an, colindele 
despre Naşterea Domnului. Com-
pozitori şi interpreţi mediocri 
„scriu“ şi ei „colinde“ despre brad 
şi despre magii călători, printre 
care apare şi mama lor, lăcrimând 
lângă un bec ecologic. 

„La colindat o iei de la Răsărit!”
Maestre, mulţi români se arată recunoscători 
nu doar pentru cântecul tradiţional, pe care îl 
aduceţi spre noi, dar şi pentru distincţia clară 
între cântecul de stea şi vechea colindă. Există 
o definiţie-Grigore Leşe a colindei?
Da. V-o spun io. Ştiţi de ce umblu io a colindá? Una - să mă 
împac cu mine, aşa, şi doi - să mă întâlnesc cu cei mulţi. 
Aşa a fost. De aceea umblă oamenii á colinda. Trei - să se 
bucure de întâlnirea asta. Asta-i colinda!

CânteCul de 
Stea „încântă“, 
Pe Când ColIndA 
„deScântă“.
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un drum clar şi trebuie să mă întorc tăt pe acelaşi 
drum. C-aşa zîce câtră mine: Ştii ce? Tu te ţîi de drum! 
Ce vroia ea să-mi spună? Că-i femeie simplă, cu două 
clase. Că dacă io mă duc pe drumul acesta, io trebuie 
să mă întorc pe acelaşi drum înapoi... Adică, la asta 
se spune «retrăirea căii»... 

Tu, Năstăsâie, tu te duci amu cu Ion de-acasă, da’ 
ştii ce, să nu să stingă focu’ în vatră. Dacă să stânje 
focu’ în vatră, era un semn rău. Focu’ este lumina, 
viaţa. Iar viaţa asta de-aici în stânga şi în dreapta are 
doi fraţi – Răsăritu’ şi Apusu’. Deci io nu pot să mă 
duc contra Luminii.

Eu am prins vremea ceea când mâncam mălai şi 
chită numai la Crăciun şi la Paşti. Şi când primeam 
colacu’ aista făcut, era mare bucurie. De fapt, colacu’ 
acesta ce reprezintă? Colacul de la colindă reprezin-
tă încătuşarea Întunericului şi forţa Binelui. Când 
dau colacul, io dau încătuşarea, adică Întunericul a 
fost anulat. Este o întreagă poveste aici... nu insist. 
Cântecele de stea (O, brad frumos, o, brad frumos..., 
Ce vedere minunată...) nu au refren. Dezvoltă o temă 
biblică. Ce se întâmpla la naşterea Mântuitorului. 
Lumea e perfidă. Iar colindele nu suportă perfidia. 
Colindele acceptă numai smerenia.”   

cu tragedia lui victorioasă. Colinda 
îl divinizează pe om o dată pe an, 
atunci când lumina Soarelui învin-
ge din nou. Aceasta e sărbătoarea 
cea mare, Hristos însuşi fiind su-
pranumit o lungă perioadă Soare-
le neînvins – Sol Invictus. Pentru 
mine, discuția cu Grigore Leșe a 
fost o străluminare.

Este foarte bine că insistaţi, 
repetaţi şi repetaţi să nu se facă 
această confuzie cu cântecul de 
stea. De unde această insistenţă? 
Cum să perceapă românul ajuns 
„internaut“ această diferenţă?
Io n-am mai auzât o colindă în 
România de ani de zile! S-o creat 
modele false. Şi toţi cercetătorii se 
duc la cărţi. Se închid între patru 
păreţi şi iau cărţi: Densuşianu, 
Herseni... şi tăţ scriu unul după 
celălalt. Dar nu trebuie să scrii, 
trebuie să te duci să colinzi tu! Păi, 
dacă nu colinzi tu, de unde să ştii 
dimensiunea colindei? Trebuie să 
mă duc de unde apare Lumina! 
Colinda nu se interpretează cu ce-
teră, cu vioară, cu chitări... Este vo-
cală. Aici intrăm exact pe ştiinţă. 
Io ştiu că mama, când mă trimete 
la colindat, atâta îmi zâce: Băi, ia-o 
di la Răsărit! Păi nu-i şcoală asta? 
Iar ei o iau de la asfinţât în ziua de 
azi! Ce-o vrut mama să-mi spună 
când mi-a cerut s-o iau de la răsă-
rit? Că de-acolo vine Lumina. Io nu 
pot să mă duc contra Luminii, io 
trebuie să mă duc de unde apare 
Lumina.

„Retrăirea căii“

„Ce m-o mai învăţat mama? M-o 
mai învăţat mama un lucru, că, 
dacă mă duc la colindat, să nu oco-
lesc căşile. Înseamnă că io parcurg 

„ColACul de lA 
colindă reprezintă 
încătuşarea 
întunericului şi 
forţa Binelui.”
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viorel Patrichi

Emigrație  
și antiselecție
Din orice perspectivă am evalua lucrurile, este jenant să vezi că românii au ajuns 
să fie hăituiți prin Uniunea Europeană. Adică acolo unde au visat să ajungă nu 
doar din motive economice. După șapte ani de grație, Marea Britanie, Germania, 
Olanda şi Spania trebuie să-și deschidă piața muncii și pentru români sau bulgari. 
Liderii lor politici se fac că plouă însă. Simulează că uită de legile comunitare și 
chiar de propriile legi. Așa au izbutit și ultimii naivi să descopere că acolo nu stau 
câinii cu covrigi în coadă, că lumea occidentală e brăzdată frecvent de fulgerul 
zdrențuit al urii față de egalii din Europa, că dincolo de „corectitudinea politică” 
freamătă xenofobia (nu naționalismul!). Iar dacă ajungi totuși la covrigii visați 
s-a dus și tinerețea, poate ți-ai distrus și familia. De unde concluzia că oricine 
crede că UE face opere de caritate se înșeală amarnic.
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englezul preferă 
Să lucrezi la 
negru, Să nu-şi 
Bată capul.

VeSticii nu Vor Să 
împartă Beneficiile 
cu Sărăntocii din 
eSt.

Drumurile neAmului

Sigur că fiecare țară 
t rebuie să-și apere 
cetățenii, cu toate că 

doctrina comunitară susține că 
toți am avea drepturi egale la 
obținerea unui loc de muncă, 
desigur, în funcție de calificare. 
Marea Britanie are două milioa-
ne de locuri de muncă vacante. 
La fel Germania. Totuși, bloca-
jele se mențin și în 2014. Totul 
se oprește la asistența socială și 
medicală. Cum apare un român 
ce vrea să lucreze, e privit ca un 
posibil infractor care vrea șomaj.

Acest lucru devine extrem de 
ușor temă electorală predilectă. 
Un parlamentar britanic vine pe 
aeroport pe 1 ianuarie, ca să vadă 
el, cu ochii lui, invazia românilor. 
Asemenea politicieni versați co-
munică unui public rudimentar 
mesaje primitive despre profito-
rii din Est, prin intermediul unei 
prese rudimentare, cu tirajul cel 
mai mare. Nu vezi totuși artico-
le xenofobe despre români prin 
Financial Times sau The Econo-
mist.

„Corecți politic” până la un 
punct, extremiștii britanici se 
manifestă de-a dreptul rasist 
când e vorba despre țiganii din 
România sau Bulgaria, chiar dacă 
au grijă să spună că e vorba des-
pre români sau bulgari. De fapt, 
în Britania nu se admite să spui 
despre cineva că ar fi pakistanez, 
indian, african, arab. Cetățean 
britanic, atât! Până și albanezii 
sau boșimanii au ajuns patroni 
prin UK. Acolo se vorbește fru-
mos despre ei. Despre români se 
poate vorbi oricât de urât. Evi-
dent, le dăm și ocazia. 

Am fost recent la un spital de 
dezintoxicare a drogaților din 
București. Am cunoscut acolo un 

țigan de 30 de ani, care se internase când a ajuns 
în sevraj pentru metadonă. „Anturaju’, mânca-ț-
aș... Pretena mea... Nu sfătuiesc pe nimeni. Când 
intru în sevraj, fac pă mine dă durere”. L-am în-
trebat ce făcea la Londra. Cumpăra și vindea dro-
guri. „E o stradă acolo unde numai asta se face. 
Toată ziua eram pe stradă. Stăteam în cameră cu 
doi moldoveni, care plecau la cinci dimineața și 
veneau noaptea la zece. Munceau la construcții și 
mâncau pâine cu ketchup ca să trimită bani acasă. 
Niște proști...”.

Iată de ce vom continua să auzim prin Anglia de 
„self sufficient”, „self employed”, “highly skilled”, 
permisiune AWC, după ce un angajator ți-a obținut 
„work permit” în prealabil. Dacă vrea. De regulă nu 
vrea. Preferă să lucrezi la negru, să nu-și bată capul. 
Bietul spălător de mașini a fost dat afară nu pen-
tru că vorbea prea mult cu ziariștii la telefon după 
ce-a devenit erou, ci pentru că a spus că va pleca în 
construcții, unde se câștigă mai bine. Oricum, pa-
tronii preferă să nu te vadă că ai de-a face cu oficiali 
prea băgăreți. Au necazuri lucrătorii români și ei în-
cearcă să discute cu cineva de la consulatul țării lor. 
Acolo se simulează că se primesc prea multe apeluri 
și te îndrumă să trimiți un e-mail la consulara@
roemb.co.uk și că vei primi tu cândva un ajutor din 
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partea țării tale. Mai bine să-și ia 
nădejdea de la instituțiile statului 
român.

Depistarea angajaților 
puturoși

Doamna Angela Merkel are și ea 
necazuri cu imigranții. Berlinul 
declanşează lupta cu „turismul de 
dragul alocaţiilor şi al ajutorului 
de şomaj“. Consiliul de miniştri 
a anunţat că s-a creat o comisie 
specială pentru elaborarea unor 
măsuri de depistare a lucrătorilor 
imigranţi, care vin în Germania 
nu în căutare de lucru, ci pentru 
beneficii sociale.

„Foarte frecvent, nivelul de 
calificare profesională al celor 
sosiţi din România în Germa-
nia e destul de scăzut şi nu au 
capacitatea să obţină un loc de 
muncă. În consecinţă, imigran-
ţii trăiesc pe seama jgheabului 
public, la teica statului. În mod 
natural, din aceste motive, în 
rândurile populaţiei creşte in-
dignarea şi apar manifestări de 
dreapta“, spune Alexander Rahr, 
directorul Forumului Germano-
Rus.

Experţii estimează că în vii-
torul apropiat Germania poate 
deveni şi mai atractivă. „Ma-
rea coaliţie“ a Angelei Merkel a 
promis că va permite copiilor de 
imigranţi să aibă dublă cetăţenie. 
Astfel, se va aproba legea ce pre-
vede că aceştia trebuiau să aibă 
23 de ani numai o cetăţenie - cea 
germană sau cea din patria pă-
rinţilor. Conform ultimelor son-
daje, 60% dintre nemţi se tem de 
creşterea numărului de imigranţi 
săraci.

potriVit 
calculelor 
oficiului federal 
german de 
StatiStică, în 
2013, în germania, 
numărul 
Străinilor SoSiţi 
a depăşit numărul 
nemţilor ce şi-au 
părăSit ţara 
(400.000).

Ce facem cu România?
„Dacă mergem cu 500.000 de români calificați în UK, îi trimitem pe englezi acasă: 
noi muncim mai mult și mai bine ca ei”, îmi spunea un transportator prahovean. S-ar 
putea să fie așa, dar cu România ce facem? Recent, am văzut pe valea Timișului un 
cerb cu şapte ciute după el. Toate erau frumoase, el era sfrijit rău. Altădată, cerbul ce 
cucerea un ciopor de ciute arăta falnic. M-a lămurit un inginer de la Romsilva: „E un 
fenomen general. Nemernicii împușcă toate exemplarele superbe și lasă în viață cerbii 
neîmpliniți. Așa se face antiselecția, domnule, dispare specia”. Antiselecția românilor 
a început odată cu industrializarea forțată. Au rămas copiii cei mai slab înzestrați 
prin sate. Procesul a continuat mai devastator după 1990, când „ne-am luat porția de 
libertate”. La nivelul întregii țări.

În acelaşi timp, din cauza situaţiei demografi-
ce dificile, Berlinul are nevoie disperată de aflux 
de lucrători calificaţi străini. Cum spunea Martin 
Wansleben, directorul Asociaţiei Federale a Came-
relor de Comerţ din Germania, în următorii ani 
economia germană va avea nevoie de 1,5 milioane 
de imigranţi pentru a susţine creşterea economică 
a ţării.  
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HigH-tecH 



manţele motorului şi scade spectaculos consumul de 
carburant. Birtok a primit pentru invenţia sa o su-
medenie de premii internaţionale pentru inventică. 
Proiectul său a făcut efectiv senzaţie.

Maşina proiectată şi construită de Raul Oaidă 
este făcută din piesele jocului Lego, adică e aproape 
în totalitate din plastic. Nu că plasticul ar fi o ferici-
re pentru mediu, dar facerea unui vehicul dintr-un 
asemenea material duce cu gândul la faptul că alte 
materiale, mai fiabile, rezistente şi ecologice, ar putea 
fi folosite la realizarea unui vehicul.
Dacă automobilul lui Oaidă merge cu 30 km/h 

Florin BUDESCU

Pare a fi o glumă. Mâine ar putea apărea (teoretic, evident) o maşină din beţe de 
Marocco, poimâine din hârtie de scris, răspoimâine din ierburi. Dar nu, această 
maşină nu e o glumă. Este un proiect foarte interesant, ce spune mult despre 
posibilităţile de evoluţie.

Maşina eco din piese Lego

Raul Oaidă trăiește în 
Deva. Poate că aerul din 
județul Hunedoara are 

ceva special. Am publicat într-o 
ediție anterioară a revistei un in-
terviu cu Corneliu Birtok-Băneasa, 
un hunedorean ce a revoluţionat 
tehnologia filtrelor de aer pentru 
motoare, inventând un filtru su-
praaspirant care măreşte perfor-

roțile și unele 
elemente 
purtătoare  
de Sarcină Sunt 
non-lego.

SuperAwesomemicroproject.com
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(nu mai mult, pentru că altfel s-ar 
produce o explozie de piese Lego – 
cum afirmă în glumă inventatorul 
său), sigur că altă maşină, din alt 
material mai solid, ar putea merge 
cu viteze comparabile cu cele ale 
vehiculelor pe care le vedem azi pe 
străzi.

Celălalt aspect foarte important 
este faptul că această maşină se 
deplasează cu... aer. Nimic altceva, 
doar aer, folosit ca forţă motoare 
prin acţionarea a zeci de pistona-
şe, vizibile în video-ul care circulă 
acum pe Internet.

Aşa cum aţi citit la rubrica 
Transinovaţii, peste o treime din 
investiţiile în cercetare-dezvoltare 
sunt folosite azi în sectorul rutier 
pentru reducerea emisiilor de gaze 
de seră. Oare nu cumva aceste in-

vestiţii ar putea fi ajustate serios prin reducerea nu-
mărului de maşini cu motor ce produce gaze cu efect 
de seră?

Soluţia folosirii forţei motoare a aerului este foarte 
ecologică. Aerul acela nu e degradat deloc, cum se 
întâmplă cu cel folosit în camera de ardere din mo-
torul pe benzină, de exemplu, de unde vehiculele cu 
motoare cu ardere internă degajă în atmosferă dioxid 
de carbon în cantităţi ce creează mari probleme de 
mediu.

Ca să nu mai vorbim despre pulberi, sulf sau 
plumb, printre altele, substanţe degajate la folosirea 
benzinelor şi motorinelor pentru deplasarea vehicu-
lului clasic. La mașina lui Oaidă, aerul este folosit de 
pistonașe, apoi iese din ele complet nedegradat.

Oaidă a fost ajutat de un australian, Steve Sammar-
tino, care i-a finanţat primul proiect, strângând bani 
de la alţi australieni. În total, proiectul a costat între 
10.000 şi 60.000 de dolari, conform publicaţiei The 
Verge. Maşina a fost asamblată în România şi trimisă 
în Australia, la Melbourne, pentru marketare.  

Ironic, Raul Oaidă a construit o mașină care aduce aminte de 
monoposturile de Formula 1, mari poluatoare ale mediului - 
lucru despre care se vorbește mai puțin. Dar „monopostul” lui 
Oaidă e super-eco (dacă ne e permisă exprimarea).

500.000 de PIeSe 
Standard de 
lego creează 
patru motoare, 
Ce FoloSeSC în 
totAl 256 de 
mInIPIStoAne.

SuperAwesomemicroproject.com
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florin Budescu

Sejur la mănăstirile 
din sudul Bucovinei

Există sejururi fericite, ce pot fi abordate în plină iarnă, câteva zile, când 
zăpada stă pe ţară şi ninsoarea e viscolită. Avantajul sejurului în sudul 
Bucovinei e că ninge abundent și nu e foarte frig. Zona e ferită de crivăţul din 
Stepa Rusă. Vizitarea mănăstirilor, celebre pentru frumuseţea lor bizantină, 
e o binecuvântare: îmbini relaxarea cu turismul ecumenic. Cazarea? Nu e o 
problemă, mai ales după trecerea Crăciunului şi Revelionului: preţurile au 
scăzut. Ofertele sunt foarte bune.

Putna

Vizitati-Start.com
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Arbore
Dintre mănăstirile în 
stil bizantin din Bucovi-

na românească de azi, Arbore, pe 
DN2K, în Suceava, e preferata au-
torului acestor rânduri. Elegantă, 
cu o navă ce parcă pluteşte eteric 
deasupra pământului, biserica, cu 
hramul Tăierea Capului Sfântului 
Ioan Botezătorul, e construită în 
anul 1502, în satul Arbore, din co-
muna omonimă (județul Suceava) 
de hatmanul Luca Arbore. Prima 
atestare a satului Arbore a fost 
într-un document de la 15 ianua-
rie 1418, la curtea lui Alexandru 
cel Bun (1400 - 1432). A făcut parte 
din moșia Solcii, ale cărei pămân-
turi se întindeau de la Pietrele Mu-
ierii până-n apa Sucevei, cu toate 
localitățile din areal.

Voroneț
Celebră printre turiştii cosmo-
poliţi pentru albastrul irepetabil, 
imposibil de reprodus de nici un 
pictor, e numită din acest motiv 
Capela Sixtină a Estului. Complex 
monahal medieval construit în sa-
tul Voroneț, azi cartier al orașului 
Gura Humorului. Mănăstirea e la 
36 de kilometri de Suceava. Una 
din cele mai valoroase ctitorii ale 
lui Ștefan cel Mare (1457 - 1504). 
Biserica, cu hramul Sfântului 
Mare Mucenic Gheorghe, purtă-
torul de biruință, a fost ridicată în 
anul 1488 în doar trei luni și trei 
săptămâni, ceea ce e un record al 
acelor vremuri.

Moldovița
Una din vechile așezări călugărești, 
cu glorios trecut istoric, străjuitoa-
re de veacuri la hotarul de nord 
al Moldovei, e în comuna Vatra 
Moldoviței. Biserica pictată a mă-
năstirii, cu hramul Buna Vestire, 
e înscrisă în patrimoniul cultural 
UNESCO. Picturile murale sunt o 
splendoare. Dacă Arbore pluteşte 
parcă graţios deasupra fundaţiei, 
iar Voroneţul e notorie pentru al-
bastrul picturilor, Moldoviţa are Lo
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unele dintre cele mai complexe 
picturi, cu scene din ciclul evan-
ghelic, realizate probabil de zu-
gravi coordonaţi de vestitul Toma 
de la Suceava, pictorul de curte al 
lui Petru Rareş. Evidentă tendința 
artistului de umanizare a figurilor 
divine și de-a prezenta simțăminte 
profund omenești.

Sucevița
Biserica mănăstirii, cu hramul În-
vierea Domnului, e notorie pentru 
verdele din picturile sale murale, 
cum e celebru Voroneţul, cu albas-
trul său. Se spune (noi am verifi-
cat, aşa e) că verdele din soarele 
dimineţii e diferit de cel de seară. 
Situată la 18 kilometri de Rădă-
uţi, e în patrimoniul UNESCO. 
Tradiția așază pe valea Suceviței, 
între dealuri, o biserică din lemn 
și o schimnicie de pe la începutul 
veacului al XVI-lea. Mai târziu, 
pentru răscumpărarea unor păca-
te, o femeie ar fi adus 30 de ani, cu 
carul ei tras de bivoli, piatra pen-
tru construcție. În fapt, atestată la 
1582, în vremea voievodului Petru 
Șchiopul, e o ctitorie a Movileștilor 
(mari boieri, cărturari și domnitori 
ai Moldovei și Țării Românești).

Mănăstirea Dragomirna
Ieșită complet din tipicul mănăsti-
rilor în stil bizantin din Bucovina 
noastră, biserica mănăstirii forti-
ficate a Dragomirnei, cu hramul 
Pogorârea Sfântului Duh, e o con-
strucţie graţioasă, de piatră, din 
acest motiv mai înaltă decât Vo-
roneţul, Suceviţa sau Moldoviţa, 
dar extrem de graţioasă ca proiect 
arhitectonic şi apreciată de iubito-
rii de arhitectură pentru torsadele 
sale în stil georgian. Există aici o 
lespede de marmură cu inscripție 
grecească, ce ar fi ajuns la mănăs-
tire de la Histria pe timpul lui Ale-
xandru Cel Bun, odată cu moaștele 
Sfântului Ioan, de la Cetatea Albă, 
de la gurile Nistrului. O altă ipote-
ză e că piatra a fost adusă pe tim-
pul lui Ștefan cel Mare.

Mănăstirea Putna
Mama tuturor acestor mănăstiri din Bucovina, alfa și 
omega e însă mănăstirea Putna, supranumită Ierusa-
limul neamului românesc. Iarna, superba biserică a 
mănăstirii, cu hramul Adormirea Maicii Domnului, 
străluceşte în soare, umplându-i de credinţă pe vizita-
tori, oricât de taraţi ar fi aceştia de cotidianul citadin 
al vieţii lor. Reconstruită de mai multe ori, după ce a 
fost devastată de Timuș Hmelnițki. Singura clădire 
rămasă din vremea Sfântului Voievod Ștefan e Turnul 
Tezaurului, terminat în 1481. Aici au fost adăpostite 
în vremuri de tulburare odoarele sfântului lăcaș.   

Nordul Bucovinei e azi din păcate la Ucraina, în urma Pactului Ribbentrop – Molotov. 
Aici avem alte lăcaşe de cult româneşti şi mănăstiri superbe, mai puţin cunoscute: 
Mănăstirea Bănceni – considerată a patra lavră a Ucrainei, Mănăstirea Boian (unde 
părinte duhovnic e Mihail Jar, stareţul de la Bănceni) ori Biserica din Crasna (cu 
Icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului).
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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


